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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 01  COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

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

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

1 col·lector

2 segons amidaments auxiliars 1.553,000 1,500 2,500 5.823,750 C#*D#*E#*F#

3 sobreexcavació en pous 30,000 1,500 1,500 1,200 81,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,500 1,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 1,500 3,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.916,000

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

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

1 segons amidaments auxiliars 5.916,000 1,300 1,000 1,000 4.550,769 C#/D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.550,769

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 segons amidaments auxiliars 5.916,000 4.550,769 1.365,231 C#-D#

TOTAL AMIDAMENT 1.365,231

4 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

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

1 segons amidaments auxiliars 1.553,000 0,500 0,200 155,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,300

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 01  COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 02  COL·LECTOR

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

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

1 1.553,000 1.553,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 2

2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.603,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 01  COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 03  POUS

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

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

1 p.k. 0+000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 p.k. 0+019.20 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 p.k. 0+084.54 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 p.k.0+144.54 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 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

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

1 p.k. 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 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

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

1 p.k. 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 01  COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 04  SOBREEIXIDOR CAPTACIÓ AIGÜES RESIDUALS

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

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

1 4,600 4,700 2,700 58,374 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 58,374

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

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

1 excavació 58,370 58,370 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra -1,000 2,600 2,700 2,700 -18,954 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,416

3 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres

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

1 2,000 2,100 2,400 10,080 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,680

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

1 2,000 2,600 2,900 15,080 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,700 2,900 15,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,740

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

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

1 2,800 2,900 0,100 0,812 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,812

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

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

1 60 kg/m3

2 formigó en lloses 3,510 60,000 210,600 C#*D#*E#*F#

3 formigó en alçats 6,768 60,000 406,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 616,680

7 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 formigó massisos formació sobreeixidor 2,000 1,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,000 0,900 0,800 1,440 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 0,400 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,400

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal

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

1 llosa coberta 2,100 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

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

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 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

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

1 4,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

12 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

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

1 2,000 2,600 0,300 2,400 3,744 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,100 0,300 2,400 3,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,768

13 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 2,600 2,700 0,300 2,106 C#*D#*E#*F#

2 2,600 2,700 0,200 1,404 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,510

14 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 5

1 tapa llosa 2,600 2,700 0,200 1,404 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,404

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

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

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

1 col·lector

2 segons amidaments auxiliars 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 sobreexcavació en pous 1,000 1,500 1,500 1,200 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,700

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

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

1 segons amidaments auxiliars 12,700 1,200 10,583 D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 10,583

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 segons amidaments auxiliars 12,700 10,583 2,117 D#-E#

TOTAL AMIDAMENT 2,117

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 02  COL·LECTOR

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

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 03  POUS

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

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

1 p.k. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 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

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

1 p.k. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 04  BROQUET

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

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

1 excavació 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra -1,000 1,220 0,400 0,700 -0,342 C#*D#*E#*F#

3 -2,000 0,900 0,300 0,500 -0,270 C#*D#*E#*F#

4 -1,000 2,500 1,250 0,250 -0,781 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,357

2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

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 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,530

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 76,080

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,313

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,500

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

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

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 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,750

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

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

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 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,268

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 03  MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTA

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

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

1 previsió 18.500,000 18.500,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 18.500,000

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 segons amidaments auxiliars 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000,000

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

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

1 preparació terraplè a cota 170.00

2 segons amidaments auxiliars 7.350,000 7.350,000 C#*D#*E#*F#

3 -

4 preparació terraplè zona sobreeixidor 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.375,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 01  EDIFICI GENERAL PLANTA

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

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

1 excavació sabates perimetrals 4,000 4,000 4,000 1,000 64,000 C#*D#*E#*F#

2 8,000 4,600 4,600 1,000 169,280 C#*D#*E#*F#

3 excavació sabates interiors 2,000 2,600 2,600 1,000 13,520 C#*D#*E#*F#

4 -

5 cimentació mur perimetral 6,000 4,250 3,000 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#

6 4,000 4,400 3,000 0,800 42,240 C#*D#*E#*F#

7 2,000 8,500 3,000 0,800 40,800 C#*D#*E#*F#

8 -

9 cimentació murs interiors 2,000 11,000 3,000 0,800 52,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,000 3,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

11 1,000 13,500 3,000 0,800 32,400 C#*D#*E#*F#

12 -

13 pou de bombament 1,000 7,900 6,800 3,400 182,648 C#*D#*E#*F#

14 -

15 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

3,300 2,600 1,400 12,012 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 680,500

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

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

1 excavació general

2 llosa solera i formigó neteja 38,000 15,000 0,300 171,000 C#*D#*E#*F#

3 saneig fons 38,000 15,000 0,300 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,000

3 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

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

1 pou de bombament agua bruta 3,900 2,800 0,150 1,638 C#*D#*E#*F#

2 rebliment saneig fons solera 33,100 11,000 0,300 109,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,868

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

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

1 excavació desmunt 342,000 342,000 C#*D#*E#*F#

2 excavació rases 680,500 680,500 C#*D#*E#*F#

3 a deduir grava -1,000 110,860 -110,860 C#*D#*E#*F#

4 a deduir obra

5 llosa solera i formigó neteja -1,000 33,100 11,000 0,300 -109,230 C#*D#*E#*F#

6 -

7 formigó en fonaments -1,000 111,950 -111,950 C#*D#*E#*F#

8 formigó en alçats -1,000 28,590 -28,590 C#*D#*E#*F#

9 -

10 pou de bambament -1,000 3,900 2,800 3,300 -36,036 C#*D#*E#*F#

11 -

12 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 2,300 0,500 1,000 2,300 C#*D#*E#*F#

13 2,000 1,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,134

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

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

1 sabates pilars 4,000 2,500 2,500 0,700 17,500 C#*D#*E#*F#

2 8,000 3,100 3,100 0,700 53,816 C#*D#*E#*F#

3 2,000 1,100 1,100 0,700 1,694 C#*D#*E#*F#
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4 calze pilars 14,000 1,100 1,100 0,800 13,552 C#*D#*E#*F#

5 a deduir pilars -14,000 0,500 0,400 0,800 -2,240 C#*D#*E#*F#

6 -

7 cimentació murs exteriors 6,000 3,400 0,800 0,400 6,528 C#*D#*E#*F#

8 4,000 3,700 0,800 0,400 4,736 C#*D#*E#*F#

9 -

10 1,000 8,500 0,900 0,400 3,060 C#*D#*E#*F#

11 1,000 7,400 0,900 0,400 2,664 C#*D#*E#*F#

12 -

13 cimentació murs interiors 1,000 7,900 1,000 0,400 3,160 C#*D#*E#*F#

14 1,000 7,900 0,800 0,400 2,528 C#*D#*E#*F#

15 1,000 4,040 0,800 0,400 1,293 C#*D#*E#*F#

16 1,000 6,030 0,800 0,400 1,930 C#*D#*E#*F#

17 1,000 5,400 0,800 0,400 1,728 C#*D#*E#*F#

18 -

19 escala form. coronació pou bombament 1,000 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

20 1,000 0,250 0,400 0,100 C#*D#*E#*F#

21 1,000 0,250 0,200 0,050 C#*D#*E#*F#

22 -

23 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,300 1,600 0,250 0,920 C#*D#*E#*F#

24 -

25 canaleta conduccions 3,900 1,100 0,200 0,858 C#*D#*E#*F#

26 9,150 1,100 0,200 2,013 C#*D#*E#*F#

27 6,900 0,700 0,200 0,966 C#*D#*E#*F#

28 5,200 0,700 0,200 0,728 C#*D#*E#*F#

29 0,900 0,950 0,200 0,171 C#*D#*E#*F#

30 -

31 llosa sostre sala d'aireació i
desodorització

13,500 5,150 0,250 17,381 C#*D#*E#*F#

32 llosa sostre serveis - magatzem,
despatx

6,500 11,000 0,250 17,875 C#*D#*E#*F#

33 llosa sostre control deshid.-quadres
elèctrics

6,300 6,500 0,250 10,238 C#*D#*E#*F#

34 - C#*D#*E#*F#

35 paviment llosa solera edifici general 32,400 10,900 0,200 70,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,481

6 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat

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

1 alçats murs exteriors 2,000 30,700 0,300 1,400 25,788 C#*D#*E#*F#

2 2,000 9,800 0,300 1,400 8,232 C#*D#*E#*F#
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3 -

4 alçats murs interiors 2,000 9,800 0,300 0,800 4,704 C#*D#*E#*F#

5 1,000 5,550 0,300 0,800 1,332 C#*D#*E#*F#

6 1,000 13,000 0,300 0,800 3,120 C#*D#*E#*F#

7 -

8 a deduir forats portes >2 m2 -2,000 4,000 0,300 0,600 -1,440 C#*D#*E#*F#

9 -

10 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 2,300 0,300 1,000 1,380 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,000 0,300 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#

12 -

13 canaleta conduccions 2,000 6,900 0,200 1,000 2,760 C#*D#*E#*F#

14 2,000 5,200 0,200 1,000 2,080 C#*D#*E#*F#

15 1,000 0,700 0,200 1,000 0,140 C#*D#*E#*F#

16 2,000 0,950 0,200 1,000 0,380 C#*D#*E#*F#

17 4,000 0,300 0,200 1,000 0,240 C#*D#*E#*F#

18 -

19 2,000 3,900 0,200 0,800 1,248 C#*D#*E#*F#

20 2,000 0,700 0,200 0,800 0,224 C#*D#*E#*F#

21 -

22 2,000 9,150 0,200 0,800 2,928 C#*D#*E#*F#

23 2,000 0,700 0,200 0,800 0,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,940

7 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 pou de bombament aigua bruta 1,000 3,900 2,800 0,400 4,368 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,900 0,600 0,400 1,872 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,800 0,600 0,400 1,344 C#*D#*E#*F#

4 1,000 3,100 2,000 0,200 1,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,824

8 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

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

1 pou de bombament aigua bruta 2,000 3,100 0,300 2,500 4,650 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,800 0,300 2,500 4,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,800 0,300 2,000 1,680 C#*D#*E#*F#

4 muret separador 1,000 2,800 0,200 2,500 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,930
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9 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 formigó en formació bancades

2 sala deshidratació 1,000 3,000 0,500 0,150 0,225 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 0,500 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

4 sala de control deshidratació 1,000 1,000 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,300 1,300 0,150 0,254 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,300 1,000 0,150 0,195 C#*D#*E#*F#

7 sala d'aireació i desodorització 4,000 1,500 1,500 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#

8 sala pretractament 1,000 1,500 1,000 0,150 0,225 C#*D#*E#*F#

9 -

10 bancada bombes grup electrògen 1,000 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,674

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

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

1 fonaments

2 sabates pilars (115 kg/m3) 84,320 115,000 9.696,800 C#*D#*E#*F#

3 cimentació murs exteriors (80 kg/m3) 16,980 80,000 1.358,400 C#*D#*E#*F#

4 cimentació murs interiors (80 kg/m3) 10,640 80,000 851,200 C#*D#*E#*F#

5 cimentació canaleta conduccions (80
kg/m3)

4,740 80,000 379,200 C#*D#*E#*F#

6 escala form. coron. pou bomb. (60
kg/m3)

0,750 60,000 45,000 C#*D#*E#*F#

7 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

0,920 60,000 55,200 C#*D#*E#*F#

8 llosa sostre desodorització (40 kg/m3) 17,380 40,000 695,200 C#*D#*E#*F#

9 llosa sostre serveis-magatzem (40
kg/m3)

17,880 40,000 715,200 C#*D#*E#*F#

10 llosa sostre control desh.-quadres
(40kg/m3)

10,240 40,000 409,600 C#*D#*E#*F#

11 llosa solera edifici general (40 kg/m3) 70,630 40,000 2.825,200 C#*D#*E#*F#

12 -

13 alçats

14 -

15 alçats murs exteriors (80 kg/m3) 19,440 80,000 1.555,200 C#*D#*E#*F#

16 alçats murs interiors (80 kg/m3) 9,150 80,000 732,000 C#*D#*E#*F#

17 -

18 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#

19 -

20 pou bombament aigua bruta (60 kg/m3) 21,000 60,000 1.260,000 C#*D#*E#*F#

21 formació bancades (20 kg/m3) 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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22 alçats canaleta conduccions (80 kg/m3) 10,220 80,000 817,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.575,800

11 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres

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

1 alçats murs perimetrals 4,000 33,100 1,400 185,360 C#*D#*E#*F#

2 4,000 11,000 1,400 61,600 C#*D#*E#*F#

3 -

4 pou de bombament aigua bruta 4,000 2,200 2,750 24,200 C#*D#*E#*F#

5 2,000 0,600 2,750 3,300 C#*D#*E#*F#

6 2,000 1,700 2,750 9,350 C#*D#*E#*F#

7 2,000 0,500 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

8 2,000 2,200 1,500 6,600 C#*D#*E#*F#

9 -

10 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 1,700 1,000 3,400 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 -

13 canaleta conduccions 2,000 6,500 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

14 2,000 5,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 0,750 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

16 1,000 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#

17 -

18 2,000 3,500 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#

19 2,000 0,700 0,800 1,120 C#*D#*E#*F#

20 2,000 8,750 0,800 14,000 C#*D#*E#*F#

21 2,000 0,700 0,800 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,150

12 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

1 sabates pilars 16,000 2,500 0,700 28,000 C#*D#*E#*F#

2 8,000 1,100 0,700 6,160 C#*D#*E#*F#

3 32,000 3,100 0,700 69,440 C#*D#*E#*F#

4 -

5 calze pilars 56,000 1,100 0,800 49,280 C#*D#*E#*F#

6 56,000 0,500 0,800 22,400 C#*D#*E#*F#

7 -

8 sabates murs perimetrals 4,000 33,100 0,400 52,960 C#*D#*E#*F#

9 4,000 11,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#

10 -
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11 sabates murs interiors 4,000 11,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#

12 2,000 5,550 0,400 4,440 C#*D#*E#*F#

13 2,000 13,500 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

14 -

15 pou de bombament aigua bruta 2,000 2,800 3,300 18,480 C#*D#*E#*F#

16 2,000 3,100 3,300 20,460 C#*D#*E#*F#

17 2,000 0,800 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

18 1,000 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

19 -

20 murs interiors 4,000 11,000 0,800 35,200 C#*D#*E#*F#

21 2,000 5,550 0,800 8,880 C#*D#*E#*F#

22 2,000 13,500 0,800 21,600 C#*D#*E#*F#

23 -

24 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

2,000 2,300 1,300 5,980 C#*D#*E#*F#

25 2,000 1,600 1,300 4,160 C#*D#*E#*F#

26 -

27 canaleta conduccions 2,000 7,100 1,300 18,460 C#*D#*E#*F#

28 2,000 5,600 1,300 14,560 C#*D#*E#*F#

29 2,000 1,350 1,300 3,510 C#*D#*E#*F#

30 1,000 1,300 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#

31 -

32 2,000 4,100 1,100 9,020 C#*D#*E#*F#

33 2,000 1,300 1,100 2,860 C#*D#*E#*F#

34 2,000 9,350 1,100 20,570 C#*D#*E#*F#

35 2,000 1,300 1,100 2,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 475,770

13 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

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

1 sota llosa solera edifici general 32,400 10,900 0,100 35,316 C#*D#*E#*F#

2 pou bombament aigua bruta 3,900 2,800 0,100 1,092 C#*D#*E#*F#

3 arqueta by-pass pretract. - mesura de
cabal

1,900 1,200 0,100 0,228 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,636

14 G4L1U02N u Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de pendent per una càrrega màxima de 750 kg/m i una
longitud de 11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i col·locació

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 G4L1U50N m Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de longitud, per a pont grua de 6,3 t, totalment col·locada

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

16 G4L1U60N u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 7,40 m d'altura lliure, totalment col·locats

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 G4L1U61N u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 5,90 m d'altura lliure, totalment col·locats

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 G4L1U55N u Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 G614R120 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10

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

1 revestiment sala d'aireació i
desodorització

2,000 13,500 4,350 117,450 C#*D#*E#*F#

2 2,000 4,500 4,350 39,150 C#*D#*E#*F#

3 a deduir alçat mur façana -1,000 13,500 0,600 -8,100 C#*D#*E#*F#

4 -1,000 4,500 0,600 -2,700 C#*D#*E#*F#

5 porta accés maquinària i equips -1,000 3,000 3,400 -10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,600

21 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb doble
cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 magatzem, grup elect, serveis, despatx 6,550 3,000 19,650 C#*D#*E#*F#

2 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,650

22 E61A331D m2 Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 zona de serveis 2,800 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#

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

3 sala elèctrica - deshidratació 6,200 3,000 18,600 C#*D#*E#*F#

4 zona accés - despatx 3,400 3,000 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,200

23 G4E3R02N m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter
de ciment gris d'una cara vista i una cara per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s
en barres corrugades

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

1 murs de tancament exterior 2,000 33,100 6,800 450,160 C#*D#*E#*F#

2 2,000 11,000 6,800 149,600 C#*D#*E#*F#

3 2,000 11,000 1,000 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

4 -

5 a deduir forats >2 m2

6 portes -1,000 3,000 3,400 -10,200 C#*D#*E#*F#

7 -2,000 4,000 3,400 -27,200 C#*D#*E#*F#

8 -1,000 2,000 2,400 -4,800 C#*D#*E#*F#

9 -2,000 2,000 1,900 -7,600 C#*D#*E#*F#

10 -1,000 1,500 1,900 -2,850 C#*D#*E#*F#

11 -1,000 2,000 1,900 -3,800 C#*D#*E#*F#

12 - C#*D#*E#*F#

13 finestres -3,000 1,250 2,750 -10,313 C#*D#*E#*F#

14 -2,000 2,000 4,000 -16,000 C#*D#*E#*F#

15 -3,000 2,000 1,500 -9,000 C#*D#*E#*F#

16 -1,000 1,250 1,500 -1,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,122

24 G4E2R02N m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter
de ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i
amb traves, brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 quadres elèctrics - deshidratació 6,500 4,350 28,275 C#*D#*E#*F#

2 aireació i desodorització -
deshidratació i quadres elèctric

13,500 4,200 56,700 C#*D#*E#*F#

3 zona de serveis -  pretractament 11,000 4,350 47,850 C#*D#*E#*F#

4 - C#*D#*E#*F#

5 paret a tota alçada 11,000 8,300 91,300 C#*D#*E#*F#

6 11,000 2,000 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,125

25 G4L1U04N m Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó de 6,50 m de longitud, amb separació de 1,50 m
entre recolçaments de placa coberta, amb p.p. d'elements de fixació, inclòs transport i col·locació

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

1 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

26 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 llosa sostre sala d'aire i desodorització 1,000 13,500 4,500 4,200 255,150 C#*D#*E#*F#

2 llosa sostre serveis - magatzem,
despatx

1,000 6,500 11,000 3,000 214,500 C#*D#*E#*F#

3 llosa sostre control deshid.-quadres
elèctrics

1,000 6,300 6,500 3,000 122,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 592,500

27 G62A1012 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de 2,00 x 2,50 m.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

28 G62A1022 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i equips de 3,00 x
4,00 m.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 G62A1010 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de 1,50 x 2,50 m.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 G62A1024 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i equips de 4,00 x
4,00 m.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 G62A1011 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés personal de 1,00 x 2,50 m.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 E61ZU10N m Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locació

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

1 portes 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

4 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

33 G62B1010 m2 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i premsat, incolor, col·locat amb morter de
ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

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

2 3,000 2,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

34 E61ZU12N m Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de 20 x 5 cm, assegut amb morter de ciment 1:6 polit
i abrillantat, amb goteró

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

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

2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

35 E81134E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

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

1 forjat zona serveis - magatzem,
despatx

6,500 11,000 71,500 C#*D#*E#*F#

2 control deshidratació - quadres
elèctrics

6,300 6,500 40,950 C#*D#*E#*F#

3 llosa sostre sala d'aireació i
desodorització

13,500 4,700 63,450 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 175,900

36 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

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

1 murs de tancament exterior

2 paret 39x24x19 revestir cara interior 517,122 517,122 C#*D#*E#*F#

3 -

4 paret a tota alçada 11,000 8,300 91,300 C#*D#*E#*F#

5 11,000 2,000 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

6 -

7 quadres elèctrics - deshidratació 2,000 6,500 4,350 56,550 C#*D#*E#*F#

8 aireació i desodorització -
deshidratació i quadres elèctric

2,000 13,500 4,200 113,400 C#*D#*E#*F#

9 zona de serveis -  pretractament 2,000 11,000 4,350 95,700 C#*D#*E#*F#

10 -

11 zona de serveis (paret de 15 cm) 2,000 6,550 3,000 39,300 C#*D#*E#*F#

12 2,000 11,000 3,000 66,000 C#*D#*E#*F#

13 -

14 zona de serveis (paret de 10 cm) 2,000 2,800 3,000 16,800 C#*D#*E#*F#

15 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

16 2,000 3,400 3,000 20,400 C#*D#*E#*F#

17 2,000 6,200 3,000 37,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.066,772

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

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

1 pou de bombament aigua bruta 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#

2 1,700 2,800 4,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,160

38 G4D01085 m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada.

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

1 pou de bombament aigua bruta 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,600

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

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

1 pou de bombament aigua bruta 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

40 E5251010 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs peça remat cumbrera i perfils tipus omega
de subjecció.

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

1 34,100 12,000 409,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 409,200

41 E5251030 m2 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat sandwich tipus ISOTAP 1000, amb material
auxiliar de col·locació.

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

1 34,100 12,000 409,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 409,200

42 E5251032 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155
mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

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

1 2,000 34,100 68,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,200

43 E5251036 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

44 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

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

1 superficies reforçades amb carrils
d'acer

2 en zona de contenidors (pretractament)

3 4 IPE 100 (8,10 kg/m) 4,000 7,000 8,100 226,800 C#*D#*E#*F#

4 9 IPE 100 (8,10 kg/m) 9,000 7,000 8,100 510,300 C#*D#*E#*F#

5 en zona deshidratació

6 5 IPE 100 (8,10 kg/m) 5,000 4,500 8,100 182,250 C#*D#*E#*F#

7 - C#*D#*E#*F#

8 formació de plataforma centrífuga en

9 sala deshidratació

10 4 HEB 160 (42,60 kg/m) 4,000 2,500 42,600 426,000 C#*D#*E#*F#

11 4 L40x5 (2,97 kg/m) 2,000 5,000 2,970 29,700 C#*D#*E#*F#
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12 2,000 4,500 2,970 26,730 C#*D#*E#*F#

13 escales IPN 120 (11,11 kg/m) 2,000 3,000 11,100 66,600 C#*D#*E#*F#

14 2,000 1,000 11,100 22,200 C#*D#*E#*F#

15 -

16 escales plataforma en pretractament

17 IPN 120 (11,11 kg/m) 2,000 3,000 11,100 66,600 C#*D#*E#*F#

18 - 2,000 1,000 11,100 22,200 C#*D#*E#*F#

19 graons, auxiliars i accessoris (10%) 1.400,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.979,380

45 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

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

1 sala d'aireació i desodorització 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 zona deshidratació de fangs 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 reixa embornal recollida d'aigua bruta 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

46 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

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

1 formació de plataforma centrífuga en

2 sala deshidratació de fangs 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 -

9 plataforma en pretractament 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,250

47 GDK2N058 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 reixa embornal recollida d'aigua bruta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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48 GB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 formació de plataforma centrífuga en

2 sala deshidratació 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 -

4 escala accés plataforma 7,000 0,750 0,300 1,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,575

49 G3Z1U050 m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter i
una capa de pintura de recobriment

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

1 magatzem 4,100 4,000 16,400 C#*D#*E#*F#

2 sala quadres elèctrics 3,300 6,300 20,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,190

50 G7C1100N m2 Fibra de vidre per a insonorització en sala desodorització

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

1 revestiment sala d'aireació i
desodorització

2,000 13,500 4,350 117,450 C#*D#*E#*F#

2 2,000 4,500 4,350 39,150 C#*D#*E#*F#

3 a deduir alçat mur façana -1,000 13,500 0,600 -8,100 C#*D#*E#*F#

4 -1,000 4,500 0,600 -2,700 C#*D#*E#*F#

5 porta accés maquinària i equips -1,000 3,000 3,400 -10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,600

51 E902100N m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
normal

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

1 zona de serveis, grup elect, magatzem 6,500 11,000 71,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,500

52 E82124JV m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica fina de color marró de
28x14 cm, col.locada amb morter adhesiu

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

1 zona de serveis 2,000 7,000 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 2,800 3,000 33,600 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 77,600

53 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona de serveis

2 magatzem 2,000 3,500 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,100 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#

4 despatx 2,000 3,400 3,000 20,400 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,850 3,000 23,100 C#*D#*E#*F#

6 zona entrada 2,000 3,500 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 2,850 3,000 17,100 C#*D#*E#*F#

8 quadres electrics- control 2,000 6,500 4,350 56,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,750

54 E898AC40 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

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

1 zona de serveis 6,500 11,000 71,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,500

55 G630100N m2 Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i seguretat, pintada i col·locada

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

1 4,000 0,700 2,100 5,880 C#*D#*E#*F#

2 4,000 0,900 2,100 7,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,440

56 E700100N u Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia instal·lat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

57 E700102N u Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb dipòsit de descàrrega baix, inclós mecanisme i seient
instal·lat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

58 E700104N u Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada blanca, instal·lada, inclós griferia

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

59 E700106N u Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres, portarrotllos, penjarobes, miralls, banc, etc, col·locats
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

60 E700108N u Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos aparells sanitaris en tub d'acer galvanitzat, fins i
tot calentador elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat, totalment instal·lat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

61 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc fins connectar amb el col·lector de
desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars necessaris totalment instal·lat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

62 E700114N u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment instal·lat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 02  MÒDUL DE TRACTAMENT BIOLÒGIC

1 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

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

1 reactor biológic - decantador

2 alçada excavació 5.25 m 0,333 3,142 5,250 346,361 1.902,561 C#*D#*E#*F#

3 alçada excavació 1.10 m 0,333 3,142 1,100 28,950 33,319 C#*D#*E#*F#

4 alçada excavació zona inferior D 2.20
m

3,142 4,410 1,000 13,856 C#*D#*E#*F#

5 -

6 sobreample arquetes

7 arqueta bombament greixos 3,100 3,100 3,750 36,038 C#*D#*E#*F#

8 arqueta sortida biológic 3,000 3,000 3,500 31,500 C#*D#*E#*F#

9 arqueta cambra de mescla 4,100 4,100 5,000 84,050 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 25

10 pou de buidatge i arqueta recirculació 5,100 13,100 7,150 477,692 C#*D#*E#*F#

11 -

12 excavació canonades

13 D200 entrada aigua decantador 7,950 0,900 2,000 14,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.593,326

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

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

1 2.593,326 2.593,326 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra

3 reactor - decantador -1,000 3,142 74,000 5,250 -1.220,667 C#*D#*E#*F#

4 -1,000 3,142 6,760 1,000 -21,240 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 3,142 1,210 1,000 -3,802 C#*D#*E#*F#

6 - C#*D#*E#*F#

7 arqueta bombament greixos -1,000 1,800 1,800 3,750 -12,150 C#*D#*E#*F#

8 arqueta sortida biológic 1,000 2,600 3,500 9,100 C#*D#*E#*F#

9 arqueta cambra de barreja 4,100 3,100 5,000 63,550 C#*D#*E#*F#

10 pou de buidatge i arqueta recirculació 5,100 8,000 7,150 291,720 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.699,837

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

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

1 formigó de neteja

2 reactor - decantador (D 19.00 m) 3,142 90,250 0,100 28,357 C#*D#*E#*F#

3 arqueta recirculació 1,800 2,200 0,100 0,396 C#*D#*E#*F#

4 2,300 5,300 0,100 1,219 C#*D#*E#*F#

5 pou de buidatges i drenatge 4,500 2,500 0,100 1,125 C#*D#*E#*F#

6 arqueta elèctrica 1,400 1,400 0,100 0,196 C#*D#*E#*F#

7 arqueta mesurador  electromagnètic 1,100 1,100 0,100 0,121 C#*D#*E#*F#

8 cambra de barreja 2,400 2,000 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#

9 arqueta bombament de greixos 3,100 3,100 0,100 0,961 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

11 arqueta sortida biológic 3,000 3,000 0,100 0,900 C#*D#*E#*F#

12 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

1,000 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 33,955

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

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

1 formigó de neteja

2 reactor - decantador (D 19 m) 3,142 90,250 0,100 28,357 C#*D#*E#*F#

3 arqueta recirculació 1,800 2,200 0,100 0,396 C#*D#*E#*F#

4 2,300 5,300 0,100 1,219 C#*D#*E#*F#

5 pou de buidatges i drenatge 4,500 2,500 0,100 1,125 C#*D#*E#*F#

6 arqueta elèctrica 1,400 1,400 0,100 0,196 C#*D#*E#*F#

7 arqueta mesurador  electromagnètic 1,100 1,100 0,100 0,121 C#*D#*E#*F#

8 cambra de barreja 2,400 2,000 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#

9 arqueta bombament de greixos 3,100 3,100 0,100 0,961 C#*D#*E#*F#

11 arqueta sortida biológic 3,000 3,000 0,100 0,900 C#*D#*E#*F#

12 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

1,000 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,855

5 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 protecció canonades

2 D200 entrada aigua decantador 7,950 0,900 0,900 6,440 C#*D#*E#*F#

3 D 200 sortida fangs recirculació i
buidatge

7,950 0,900 0,900 6,440 C#*D#*E#*F#

4 a deduir canonades -1,000 7,950 0,060 -0,477 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 7,950 0,030 -0,239 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,164

6 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 solera zona central inferior D 2.20 m 3,142 1,210 1,250 4,752 C#*D#*E#*F#

2 solera decantador D 9.50 m 3,142 22,560 0,350 24,809 C#*D#*E#*F#

3 a deduir solera D 9.50 m -1,000 3,142 1,400 0,350 -1,540 C#*D#*E#*F#

4 solera reactor biològic (D mig 9.00 m) 6,284 6,400 4,450 0,400 71,587 C#*D#*E#*F#

5 -

6 soleres arquetes

7 arqueta recirculació 1,800 2,200 0,300 1,188 C#*D#*E#*F#

8 2,300 5,300 0,300 3,657 C#*D#*E#*F#

9 pou de buidatges i drenatge 4,500 2,500 0,300 3,375 C#*D#*E#*F#

10 arqueta elèctrica 1,400 1,400 0,300 0,588 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 27

11 arqueta mesurador  electromagnètic 1,100 1,100 0,300 0,363 C#*D#*E#*F#

12 cambra de barreja 2,400 2,000 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

13 arqueta bombament de greixos 2,100 2,100 0,300 1,323 C#*D#*E#*F#

14 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

15 arqueta sortida biológic 1,000 2,600 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#

16 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

17 -

18 llosa perimetral superior 0.70 x 0.30 6,284 10,000 0,700 0,300 13,196 C#*D#*E#*F#

19 llosa canaleta interior decantador 6,284 4,000 0,400 0,100 1,005 C#*D#*E#*F#

20 llosa passarel·la 3,850 1,000 0,200 0,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,693

7 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

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

1 mur exterior reactor (D 18 m) 6,284 9,000 0,300 4,500 76,351 C#*D#*E#*F#

2 mur interior reactor  (D 10 m) 6,284 5,000 0,300 4,500 42,417 C#*D#*E#*F#

3 columna central      (D 0.80 m) 3,142 0,160 5,410 2,720 C#*D#*E#*F#

4 a deduir -1,000 3,142 0,020 5,410 -0,340 C#*D#*E#*F#

5 alçat canaleta interior decantador 6,284 4,000 0,300 0,100 0,754 C#*D#*E#*F#

6 -

7 arqueta recirculació 1,500 0,300 6,500 2,925 C#*D#*E#*F#

8 2,600 0,300 6,500 5,070 C#*D#*E#*F#

9 2,000 5,600 0,300 6,500 21,840 C#*D#*E#*F#

10 pou de buidatges i drenatge 5,000 0,300 6,500 9,750 C#*D#*E#*F#

11 4,000 0,300 6,500 7,800 C#*D#*E#*F#

12 2,300 0,300 6,500 4,485 C#*D#*E#*F#

13 arqueta elèctrica 2,000 1,400 0,200 1,000 0,560 C#*D#*E#*F#

14 2,000 1,000 0,200 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

15 arqueta mesurador  electromagnètic 2,000 1,000 0,150 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#

16 2,000 1,100 0,150 1,000 0,330 C#*D#*E#*F#

17 cambra de barreja 2,000 0,300 4,700 2,820 C#*D#*E#*F#

18 2,000 0,300 4,700 2,820 C#*D#*E#*F#

19 2,400 0,300 4,700 3,384 C#*D#*E#*F#

20 arqueta bombament de greixos 2,000 2,100 0,300 3,000 3,780 C#*D#*E#*F#

21 2,000 1,500 0,300 3,000 2,700 C#*D#*E#*F#

22 arqueta sortida biológic 2,600 0,300 5,800 4,524 C#*D#*E#*F#

23 2,000 0,700 0,300 5,800 2,436 C#*D#*E#*F#

24 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

2,000 1,000 0,300 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 199,026

8 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical

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

1 mur exterior reactor (D 18 m) 1,000 6,284 9,000 4,900 277,124 C#*D#*E#*F#

2 cimentació columna central (D 2.20 m) 6,284 1,100 1,000 6,912 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,036

9 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical

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

1 mur exterior reactor (D 18.0 m) 1,000 6,284 9,000 4,900 277,124 C#*D#*E#*F#

2 mur interior reactor  (D 10.0 m) 1,000 6,284 5,000 4,900 153,958 C#*D#*E#*F#

3 columna central      (D 0.80 m) 1,000 3,142 0,400 5,410 6,799 C#*D#*E#*F#

4 alçat canaleta interior decantador 1,000 6,284 4,000 0,400 10,054 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 447,935

10 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

1 arqueta recirculació 1,500 6,800 10,200 C#*D#*E#*F#

2 2,600 6,800 17,680 C#*D#*E#*F#

3 5,600 6,800 38,080 C#*D#*E#*F#

4 pou de buidatges i drenatge 5,000 6,800 34,000 C#*D#*E#*F#

5 2,300 6,800 15,640 C#*D#*E#*F#

6 arqueta elèctrica 4,000 1,400 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#

7 arqueta mesurador  electromagnètic 2,000 1,300 1,200 3,120 C#*D#*E#*F#

8 2,000 1,100 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#

9 cambra de barreja 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 2,400 5,000 12,000 C#*D#*E#*F#

12 arqueta bombament de greixos 4,000 2,100 3,300 27,720 C#*D#*E#*F#

13 arqueta sortida biológic 2,000 1,000 6,100 12,200 C#*D#*E#*F#

14 2,600 6,100 15,860 C#*D#*E#*F#

15 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

2,000 1,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,460

11 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

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

1 laterals passarel·la reactor 2,000 5,850 0,200 2,340 C#*D#*E#*F#

2 -
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 29

3 arqueta recirculació 2,000 1,500 6,500 19,500 C#*D#*E#*F#

4 3,000 6,500 19,500 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 6,500 26,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 5,600 6,500 72,800 C#*D#*E#*F#

7 pou de buidatges i drenatge 5,000 6,500 32,500 C#*D#*E#*F#

8 4,000 6,500 26,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

10 arqueta elèctrica 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

11 arqueta mesurador  electromagnètic 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 0,800 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

13 cambra de barreja 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

14 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

15 2,400 4,700 11,280 C#*D#*E#*F#

16 arqueta bombament de greixos 4,000 1,500 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

17 arqueta sortida biológic 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#

18 2,000 0,700 5,800 8,120 C#*D#*E#*F#

19 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,040

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

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

1 75 kg/m3

2 formigó en fonamentacions 120,977 75,000 9.073,275 C#*D#*E#*F#

3 formigó en alçat 138,542 75,000 10.390,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19.463,925

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

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

1 arqueta recirculació 1,800 2,200 3,960 C#*D#*E#*F#

2 2,300 5,300 12,190 C#*D#*E#*F#

3 pou de buidatges i drenatge 4,500 2,200 9,900 C#*D#*E#*F#

4 arqueta elèctrica 1,400 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

5 arqueta mesurador  electromagnètic 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#

6 cambra de barreja 3,050 2,800 8,540 C#*D#*E#*F#

7 arqueta bombament de greixos 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#*F#

8 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 arqueta sortida biológic 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

10 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 46,770

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

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

1 arqueta recirculació 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

2 pou de buidatges i drenatge 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 arqueta elèctrica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 arqueta mesurador  electromagnètic 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 cambra de barreja 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

6 arqueta bombament de greixos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

7 arqueta sortida biológic 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

8 arqueta vàlvula comporta i purga
flotantes

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

15 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

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

1 solera decantador (D mig 4.10 m) 6,284 2,050 3,700 0,030 1,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,430

16 G887U015 m Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per anivellació coronació en murs decantadors

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

1 mur interior reactor  (D 4.25 m) 6,284 2,130 13,385 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,385

17 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i
brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada

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

1 laterals passarel·la reactor 2,000 5,850 11,700 C#*D#*E#*F#

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

3 -

4 mur exterior reactor (D 16.50 m) 1,000 6,280 8,250 51,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,510

18 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó

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

1 solera decantador (D 6.00 m) 2,000 3,142 3,000 18,852 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
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AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 18,852

19 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

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

1 solera decantador (D 6.00 m) 2,000 3,142 3,000 0,350 6,598 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,598

20 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

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

1 solera decantador (D 6.00 m) 2,000 3,142 3,000 18,852 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,852

21 OFB1U528 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 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

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

1 entrada aigua decantador 7,950 7,950 C#*D#*E#*F#

2 columna central 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,450

22 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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

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

1 sortida fangs recirculació i buidatge 7,950 7,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,950

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 03  ARQUETA DE SORTIDA D'AIGUA TRACTADA

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

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

1 4,000 4,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 a deduir -1,000 3,000 5,500 0,500 -8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,750

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
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 32

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

1 excavació 71,750 71,750 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra -1,000 1,000 2,500 2,500 -6,250 C#*D#*E#*F#

3 -1,000 1,000 2,500 2,500 -6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

3 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

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

1 4,000 2,400 0,300 2,000 5,760 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,400 0,250 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,400 0,400 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,880

4 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 llosa solera arqueta 2,400 2,400 0,300 1,728 C#*D#*E#*F#

2 -

3 llosa exterior suport calderí 2,550 0,950 0,150 0,363 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,091

5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres

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

1 alçats 2,400 2,000 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

2 2,400 2,000 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

3 2,400 2,000 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

4 2,400 2,000 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

5 -

6 llosa suport calderí 2,000 0,950 0,150 0,285 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,550 0,150 0,383 C#*D#*E#*F#

8 -

9 massisos zona presentació 1,000 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,468

6 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

1 alçats 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 33

2 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#

3 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#

4 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

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

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

1 60 kg/m3

2 formigó en lloses 4,926 60,000 295,560 C#*D#*E#*F#

3 formigó en alçats 15,538 60,000 932,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.227,840

8 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

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

1 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

9 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 massisos zona presentació

2 1,750 2,000 0,650 2,275 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,075

10 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

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

1 llosa solera 5,950 2,700 0,100 1,607 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,607

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

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 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
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 34

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

1 llosa cimentació - alçats

2 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 2,250 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,750

13 GDKZR015 m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de presentació, inclòs elements de fixació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

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

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

1 2,250 2,250 5,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,063

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 04  ESPESSIDOR DE FANGS

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

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

1 excav. arqueta buidatge 2,000 2,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

2 excav. sabates 4,000 3,500 3,500 1,400 68,600 C#*D#*E#*F#

3 excav. riostres 4,000 1,600 1,500 0,700 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,520

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

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

1 excavació 78,520 78,520 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra

3 arqueta buidatge -1,000 0,800 0,800 0,800 -0,512 C#*D#*E#*F#

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

5 riostres -4,000 3,180 0,500 0,500 -3,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,528
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 35

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

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

1 sabates 4,000 1,500 1,500 0,100 0,900 C#*D#*E#*F#

2 arqueta buidatge 0,800 0,800 0,100 0,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,964

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

1 sabates 16,000 1,500 0,700 16,800 C#*D#*E#*F#

2 riostres 8,000 1,700 0,500 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres

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

1 alçat murets en sabates 16,000 0,750 0,900 10,800 C#*D#*E#*F#

2 laterals llosa solera 2,000 5,200 0,150 1,560 C#*D#*E#*F#

3 2,000 6,200 0,150 1,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,220

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

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

1 60 kg/m3

2 formigó en fonamentacions 12,836 60,000 770,160 C#*D#*E#*F#

3 formigó en alçat 2,700 60,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 932,160

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

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

1 arqueta buidatge 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

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

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

1 recrescut de morter anivellament
pilarest

4,000 0,700 0,700 0,050 0,098 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,098

9 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs
col·locació, vibrat i curat
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 36

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

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 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,836

10 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat

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

1 alçat murets en sabates 8,000 0,750 0,500 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 05  BIOFILTRE

1 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

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

1 13,000 11,000 1,700 243,100 C#*D#*E#*F#

2 1,500 1,500 1,700 3,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,925

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

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

1 excavació 246,925 246,925 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra -1,000 10,700 8,700 1,700 -158,253 C#*D#*E#*F#

3 -1,000 0,900 0,900 1,700 -1,377 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,295

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

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

1 solera 10,700 8,700 0,200 18,618 C#*D#*E#*F#

2 arqueta 0,900 0,900 0,200 0,162 C#*D#*E#*F#

3 biga pretensada 200x320 7,000 10,300 0,200 0,320 4,614 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,394

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
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 37

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

1 10,700 8,700 0,100 9,309 C#*D#*E#*F#

2 1,100 1,100 0,100 0,121 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,430

5 G4Z9U01N m Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similar

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

1 coronació murs tancament 2,000 10,700 21,400 C#*D#*E#*F#

2 2,000 8,700 17,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,800

6 G4Z9U03N m2 Subministrament i col·locació de plaques alleugerades prefabricat in situ de formigó armat amb àrid fi de 12 cm
de gruix de 0,48 x 0,99 cm, amb perforacions de D16 mm.

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

1 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

1 biga pretensada 200x320 7,000 10,300 0,200 14,420 C#*D#*E#*F#

2 14,000 8,000 0,320 35,840 C#*D#*E#*F#

3 -

4 solera 2,000 10,300 0,200 4,120 C#*D#*E#*F#

5 2,000 8,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,580

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

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

1 60 kg/m3

2 formigó en llosa solera, arqueta i biga 23,394 60,000 1.403,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.403,640

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

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

1 arqueta 0,700 0,700 0,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,490

10 E81116E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 38

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

1 murs de tancament 2,000 10,300 1,400 28,840 C#*D#*E#*F#

2 2,000 8,300 1,400 23,240 C#*D#*E#*F#

3 2,000 10,300 1,900 39,140 C#*D#*E#*F#

4 2,000 8,300 1,900 31,540 C#*D#*E#*F#

5 -

6 pilars interiors 84,000 0,222 1,400 26,107 C#*D#*E#*F#

7 -

8 arqueta 2,000 0,900 1,700 3,060 C#*D#*E#*F#

9 2,000 0,600 1,700 2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,967

11 G6251005 m3 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment Portland i sorra de riu en formació de parets verticals
de qualsevol gruix, inclòs subministrament del material i la seva execució.

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

1 murs de tancament 2,000 10,700 1,400 0,350 10,486 C#*D#*E#*F#

2 2,000 8,700 1,400 0,350 8,526 C#*D#*E#*F#

3 2,000 10,700 1,900 0,200 8,132 C#*D#*E#*F#

4 2,000 8,700 1,900 0,200 6,612 C#*D#*E#*F#

5 -

6 pilars interiors 21,000 0,220 0,220 1,080 1,098 C#*D#*E#*F#

7 -

8 arqueta 4,000 0,900 1,700 0,150 0,918 C#*D#*E#*F#

9 4,000 0,600 1,700 0,150 0,612 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,384

12 G6A1N040 u Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de mamparas metal·liques tipus Sandwich, incloent-hi p.p. de
marc, guies i ancoratges per extracció.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 06  CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

1 EGJ14111 u Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i ecexució compacta, per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 trasformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de
potència.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 39

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 07  DIPÒSIT DE CLORUR FÈRRIC

1 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

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

1 4,900 4,900 0,550 13,206 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,606

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

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

1 excavació 15,606 15,606 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra -1,000 2,900 2,900 0,550 -4,626 C#*D#*E#*F#

3 -1,000 0,800 0,600 1,000 -0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 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

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

1 3,100 3,100 0,200 1,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,922

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

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

1 3,100 3,100 0,100 0,961 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,961

5 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

1 4,000 2,900 0,300 3,480 C#*D#*E#*F#

2 canaleta 2,000 0,800 0,900 1,440 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,600 0,900 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 cubeto 4,000 2,250 0,900 8,100 C#*D#*E#*F#

2 4,000 1,950 0,900 7,020 C#*D#*E#*F#

3 canaleta 2,000 1,950 0,500 1,950 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

5 2,000 0,300 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

6 bancada 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#

7 2,000 0,500 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,410

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

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

1 60 kg/m3 5,476 60,000 328,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,560

8 GB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla
deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 0,650 0,450 0,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,293

9 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

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

1 4,000 2,500 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#

2 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,250

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

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

1 2,900 2,900 0,300 2,523 C#*D#*E#*F#

2 cubeto 2,000 2,250 0,150 0,900 0,608 C#*D#*E#*F#

3 2,000 1,950 0,500 0,900 1,755 C#*D#*E#*F#

4 canaleta 2,000 1,500 0,600 0,150 0,270 C#*D#*E#*F#

5 2,000 0,300 0,600 0,150 0,054 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,950 0,500 0,150 0,146 C#*D#*E#*F#

7 bancada 0,800 0,500 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,476

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
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Capítol 08  ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA BIOLÒGIC

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

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

1 3,000 2,800 1,500 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

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

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

1 excavació 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra -1,000 2,000 1,800 2,000 -7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

3 E61A991D m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb doble
cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 2,000 2,000 1,750 7,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 1,750 4,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,550

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

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

2 2,000 1,800 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

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

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

1 60 kg/m3

2 formigó en lloses 0,900 60,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

6 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

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

1 2,200 2,200 0,100 0,484 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,484
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7 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

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

1 1,750 1,750 3,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,063

9 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,080

10 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

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

1 2,000 2,000 1,750 7,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 1,750 4,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,550

11 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,540

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

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

1 2,000 1,800 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 09  ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA PRETRACTADA

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
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l'abocador

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

1 3,000 2,800 1,500 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

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

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

1 excavació 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra -1,000 2,000 1,800 2,550 -9,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,420

3 E61A991D m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb doble
cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 2,000 2,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 2,300 5,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,180

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

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

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

2 2,000 1,800 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

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

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

1 60 kg/m3

2 formigó en lloses 0,900 60,000 54,000 C#*D#*E#*F#

3 0,720 60,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,200

6 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

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

1 2,200 2,200 0,100 0,484 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,484

7 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs
col·locació, vibrat i curat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa solera 2,000 1,800 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#

2 llosa coberta 2,000 1,800 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,620

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,080

10 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 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

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

1 2,000 2,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 2,300 5,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,180

12 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,540

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 10  ARQUETA REPARTIMENT I BY-PASS BIOLÓGIC

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 5,000 2,500 2,500 31,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,250

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

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

1 excavació 31,250 31,250 C#*D#*E#*F#

2 a deduir obra -1,000 1,600 1,900 2,150 -6,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,714

3 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

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

1 2,000 1,600 3,500 11,200 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,900 3,500 13,300 C#*D#*E#*F#

3 2,000 1,100 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,400 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,100 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,100

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

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

1 60 kg/m3

2 formigó en lloses 0,912 60,000 54,720 C#*D#*E#*F#

3 formigó en alçats 6,304 60,000 378,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,960

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

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

1 1,800 2,100 0,100 0,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,378

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

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 llosa solera - alçats

2 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

3 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

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

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

1 1,300 1,600 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,080

9 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

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

1 alçats 2,000 2,100 0,250 3,200 3,360 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,400 0,250 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#

3 mur central 1,000 1,100 0,200 3,200 0,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,304

10 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 solera 1,600 1,900 0,300 0,912 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,912

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 11  XARXES DE CANONADES

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

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

1 D400 prolongació aliment. EDAR 28,000 0,900 1,500 37,800 C#*D#*E#*F#

2 D160 pretractament 11,000 0,700 1,500 11,550 C#*D#*E#*F#

3 D110 alimentació a cambra barreja 11,000 0,700 1,500 11,550 C#*D#*E#*F#

4 D200 by-pass biològic 28,000 0,700 1,500 29,400 C#*D#*E#*F#

5 D100 by-pass reactor biològic 5,000 0,700 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#

6 D200 alimentació a decantador 10,000 0,700 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

7 D160 sortida d'aigua tractada decant. 9,000 0,700 1,500 9,450 C#*D#*E#*F#

8 D160  sortida d'aigua tractada 2,000 0,700 1,500 2,100 C#*D#*E#*F#
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9 D75 bombeig greixos a separador 45,000 0,700 1,500 47,250 C#*D#*E#*F#

10 D160 sortida fangs recirc. i buidat
decant.

9,000 0,700 1,500 9,450 C#*D#*E#*F#

11 D90 bombeig fangs recircul. a cambra 4,000 0,700 1,500 4,200 C#*D#*E#*F#

12 D90 bombeig buidats i drenatges 30,000 0,700 1,500 31,500 C#*D#*E#*F#

13 D90 bombeig fangs en excés 7,000 0,700 1,500 7,350 C#*D#*E#*F#

14 D90 sortida fangs espessats a
deshidrat.

20,000 0,700 1,500 21,000 C#*D#*E#*F#

15 D160 sanejament edifici d'explotació 3,000 0,700 1,500 3,150 C#*D#*E#*F#

16 D160 drenatge i neteja zona desbast 10,000 0,700 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

17 D160 sanejament, drenatge i neteja 9,000 0,700 1,500 9,450 C#*D#*E#*F#

18 D200 sobreeixidor i buidat espessidor 10,000 0,700 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

19 D200 sanej., drenatge, neteja i buidat
pret.

5,000 0,700 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#

20 D110 xarxa d'aire reactor 35,000 0,700 1,500 36,750 C#*D#*E#*F#

21 D200 drenatge biofiltre 15,000 0,700 1,500 15,750 C#*D#*E#*F#

22 D25 dodificació CI3Fe 20,000 0,700 1,500 21,000 C#*D#*E#*F#

23 D90 buidat dipòsit aigua tractada 5,000 0,700 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,950

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

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

1 (3) D400 prolongació aliment. EDAR 28,000 0,900 0,150 3,780 C#*D#*E#*F#

2 (5) D160 pretractament 11,000 0,700 0,150 1,155 C#*D#*E#*F#

3 (6) D110 alimentació a cambra barreja 11,000 0,700 0,150 1,155 C#*D#*E#*F#

4 (7) D200 by-pass biològic 28,000 0,700 0,150 2,940 C#*D#*E#*F#

5 (8) D100 by-pass reactor biològic 5,000 0,700 0,150 0,525 C#*D#*E#*F#

6 (9) D200 alimentació a decantador 10,000 0,700 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#

7 (10) D160 sortida d'aigua tractada
decant.

9,000 0,700 0,150 0,945 C#*D#*E#*F#

8 (11) D160  sortida d'aigua tractada 2,000 0,700 0,150 0,210 C#*D#*E#*F#

9 (14) D75 bombeig greixos a separador 45,000 0,700 0,150 4,725 C#*D#*E#*F#

10 (16) D160 sortida fangs recirc. i buidat
decant.

9,000 0,700 0,150 0,945 C#*D#*E#*F#

11 (21) D90 bombeig fangs recircul. a
cambra

4,000 0,700 0,150 0,420 C#*D#*E#*F#

12 (22) D90 bombeig buidats i drenatges 30,000 0,700 0,150 3,150 C#*D#*E#*F#

13 (23) D90 bombeix fangs en excés 7,000 0,700 0,150 0,735 C#*D#*E#*F#

14 (24) D90sortida fangs espessats a
deshidrat.

20,000 0,700 0,150 2,100 C#*D#*E#*F#

15 (26) D160 sanejament edifici
d'explotació

3,000 0,700 0,150 0,315 C#*D#*E#*F#

16 (28) D160 drenatge i neteja zona
desbast

10,000 0,700 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#
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17 (29) D160 sanejament, drenatge i
neteja

9,000 0,700 0,150 0,945 C#*D#*E#*F#

18 (32) D200 sobreeixidor i buidat
espessidor

10,000 0,700 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#

19 (34) D200 sanej., drenatge, neteja i
buidat pret.

5,000 0,700 0,150 0,525 C#*D#*E#*F#

20 (41) D110 xarxa d'aire reactor 35,000 0,700 0,150 3,675 C#*D#*E#*F#

21 (44) D200 drenatge biofiltre 15,000 0,700 0,150 1,575 C#*D#*E#*F#

22 (45) D25 dosificació CIeFe 20,000 0,700 0,150 2,100 C#*D#*E#*F#

23 (46)D90 buidat dipòsit aigua tractada 5,000 0,700 0,150 0,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,595

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

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

1 (3) D400 prolongació aliment. EDAR 28,000 0,900 0,650 16,380 C#*D#*E#*F#

2 (5) D160 pretractament 11,000 0,700 0,900 6,930 C#*D#*E#*F#

3 (6) D110 alimentació a cambra barreja 11,000 0,700 0,900 6,930 C#*D#*E#*F#

4 (7) D200 by-pass biològic 28,000 0,700 0,850 16,660 C#*D#*E#*F#

5 (8) D100 by-pass reactor biològic 5,000 0,700 0,950 3,325 C#*D#*E#*F#

6 (9) D200 alimentació a decantador 10,000 0,700 0,850 5,950 C#*D#*E#*F#

7 (10) D160 sortida d'aigua tractada
decant.

9,000 0,700 0,900 5,670 C#*D#*E#*F#

8 (11) D160  sortida d'aigua tractada 2,000 0,700 0,900 1,260 C#*D#*E#*F#

9 (14) D75 bombeig greixos a separador 45,000 0,700 0,950 29,925 C#*D#*E#*F#

10 (16) D160 sortida fangs recirc. i buidat
decant.

9,000 0,700 0,900 5,670 C#*D#*E#*F#

11 (21) D90 bombeig fangs recircul. a
cambra

4,000 0,700 0,950 2,660 C#*D#*E#*F#

12 (22) D90 bombeig buidats i drenatges 30,000 0,700 0,950 19,950 C#*D#*E#*F#

13 (23) D90 bombeix fangs en excés 7,000 0,700 0,950 4,655 C#*D#*E#*F#

14 (24) D90 sortida fangs espessats a
deshidrat.

20,000 0,700 0,950 13,300 C#*D#*E#*F#

15 (26) D160 sanejament edifici
d'explotació

3,000 0,700 0,900 1,890 C#*D#*E#*F#

16 (28) D160 drenatge i neteja zona
desbast

10,000 0,700 0,900 6,300 C#*D#*E#*F#

17 (29) D160 sanejament, drenatge i
neteja

9,000 0,700 0,900 5,670 C#*D#*E#*F#

18 (32) D200 sobreeixidor i buidat
espessidor

10,000 0,700 0,850 5,950 C#*D#*E#*F#

19 (34) D200 sanej., drenatge, neteja i
buidat pret.

5,000 0,700 0,850 2,975 C#*D#*E#*F#

20 (41) D110 xarxa d'aire reactor 35,000 0,700 0,950 23,275 C#*D#*E#*F#

21 (44) D200 drenatge biofiltre 15,000 0,700 0,850 8,925 C#*D#*E#*F#

22 (45) D25 dosificació CIeFe 20,000 0,700 0,950 13,300 C#*D#*E#*F#
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23 (46)D90 buidat dipòsit aigua tractada 5,000 0,700 0,950 3,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,875

4 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 (3) D400 prolongació aliment. EDAR 28,000 0,900 0,700 17,640 C#*D#*E#*F#

2 (5) D160 pretractament 11,000 0,700 0,450 3,465 C#*D#*E#*F#

3 (6) D110 alimentació a cambra barreja 11,000 0,700 0,450 3,465 C#*D#*E#*F#

4 (7) D200 by-pass biològic 28,000 0,700 0,500 9,800 C#*D#*E#*F#

5 (8) D100 by-pass reactor biològic 5,000 0,700 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

6 (9) D200 alimentació a decantador 10,000 0,700 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

7 (10) D160 sortida d'aigua tractada
decant.

9,000 0,700 0,450 2,835 C#*D#*E#*F#

8 (11) D160  sortida d'aigua tractada 2,000 0,700 0,450 0,630 C#*D#*E#*F#

9 (14) D75 bombeig greixos a separador 45,000 0,700 0,400 12,600 C#*D#*E#*F#

10 (16) D160 sortida fangs recirc. i buidat
decant.

9,000 0,700 0,450 2,835 C#*D#*E#*F#

11 (21) D90 bombeig fangs recircul. a
cambra

4,000 0,700 0,400 1,120 C#*D#*E#*F#

12 (22) D90 bombeig buidats i drenatges 30,000 0,700 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#

13 (23) D90 bombeix fangs en excés 7,000 0,700 0,400 1,960 C#*D#*E#*F#

14 (24) D90sortida fangs espessats a
deshidrat.

20,000 0,700 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

15 (26) D160 sanejament edifici
d'explotació

3,000 0,700 0,450 0,945 C#*D#*E#*F#

16 (28) D160 drenatge i neteja zona
desbast

10,000 0,700 0,450 3,150 C#*D#*E#*F#

17 (29) D160 sanejament, drenatge i
neteja

9,000 0,700 0,450 2,835 C#*D#*E#*F#

18 (32) D200 sobreeixidor i buidat
espessidor

10,000 0,700 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

19 (34) D200 sanej., drenatge, neteja i
buidat pret.

5,000 0,700 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#

20 (41) D110 xarxa d'aire reactor 35,000 0,700 0,400 9,800 C#*D#*E#*F#

21 (44) D200 drenatge biofiltre 15,000 0,700 0,500 5,250 C#*D#*E#*F#

22 (45) D25 dosificació CIeFe 20,000 0,700 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

23 (46)D90 buidat dipòsit aigua tractada 5,000 0,700 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,480

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 04  OBRA CIVIL
Capítol 12  AIGUA POTABLE, AIGUA INDUSTRIAL I XARXA DE REG

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
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l'abocador

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

1 xarxa de reg 170,000 0,500 0,750 63,750 C#*D#*E#*F#

2 130,000 0,500 0,750 48,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

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

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

1 xarxa de reg 170,000 0,450 0,150 11,475 C#*D#*E#*F#

2 130,000 0,450 0,150 8,775 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

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

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

1 xarxa de reg 170,000 0,500 0,300 25,500 C#*D#*E#*F#

2 130,000 0,500 0,300 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 xarxa de reg 170,000 0,500 0,300 25,500 C#*D#*E#*F#

2 130,000 0,500 0,300 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

5 GDK2N060 u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi
excavació, replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de polipropilè.

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

1 centre de control per a xarxa de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GJS11010 U Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal.lació, muntatge amb fixació
de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs completament acabat.

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

1 xarxa de reg 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 GJS11030 u Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua potable, inclòs armari i p.p. d'obra civil necessària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 escomesa aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GJS11012 U Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segons s'indica en els plànols, inclou
subministrament, col.locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter, i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

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

1 xarxa de reg 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 OFB1U603 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 xarxa de reg

2 línia aspersors 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

3 línia boques de reg 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

10 OFB1U605 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 escomesa aigua potable 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

11 GJS11032 u Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els següents elements:
- 1 regulador de pressió 1-1/2
- 2 manómetre de glicerina
- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2
- 1 Electrovàlvula 1-1/2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 05  URBANITZACIÓ

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

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

1 col·lector pluvials 65,000 1,500 0,700 68,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,250

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

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 52

1 amidament s/plànol

2 camí d'accés i paviment calçada 397,000 3,500 0,200 277,900 C#*D#*E#*F#

3 -

4 formació escales centre transf.-camí
accés

6,000 1,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,100

3 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

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

1 amidament s/plànol

2 zona mòdul tract. biològic i espessidor 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#

3 zona edifici explotació i centre transf. 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

4 zona biofiltre 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 505,000

4 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 amidament s/plànol 221,000 221,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,000

5 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 amidament s/plànol 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

3 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

6 GAR2100N u Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de 2,40x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb
formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GAR1U055 m Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m d'alçària sobre muret, formada per sabata correguda de
0.45 x 0.45 m de formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb blocs de formigó de 20 cm, amb malla d'acer
galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat
plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent excavació, tensors, tornapuntes i
material auxiliar
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidament s/plànol

2 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

3 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

4 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

5 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

8 G4E3R020 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment de 40x20x20 cm, d'una cara vista i una cara per
a revestir, col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb
acer b 500 s en barres corrugades

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

1 increment alçada muret tancament

2 en zona sobreeixidor - Ctra 1,000 20,000 1,450 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

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

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

1 increment alçada muret tancament

2 en zona sobreeixidor - Ctra 1,000 20,000 1,450 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

10 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

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

1 amidament s/plànol

2 camí d'accés i paviment calçada 0,200 397,000 3,500 277,900 C#*D#*E#*F#

3 -

4 formació escales centre transf.-camí
accés

6,000 1,000 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,400

11 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 col·lector pluvials 65,000 0,700 0,700 31,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,850

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 col·lector pluvials 65,000 0,700 0,250 11,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,375

13 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

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

1 xarxa de pluvials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 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

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

1 col·lector pluvials 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

15 GR432005 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 GR411004 u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 50-60 cm d'alçària, en C >10 L i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

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

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 GR433004 u Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm d'alçària, en C-10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

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

1 hidrosembra (2500.00 m2) 2.500,000 0,200 500,000 C#*D#*E#*F#
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T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 55

TOTAL AMIDAMENT 500,000

19 GR45510N u Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la d'implantació de la nova EDAR, sempre que l'estat dels
mateixos ho faci possible, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el lloc d'ubicació final segons indiqui la Direcció Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de
tallar les fulles i protegir l'ull

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

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

1 amidament s/plànol

2 720,000 720,000 C#*D#*E#*F#

3 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

6 -

7 hidrosembra en zona camí d'accés 2,000 150,000 1,500 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.370,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 01  OBRA D'ARRIBADA, DESBAST GRUIXOS I POU BOMBAMENT

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

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

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

2 Pou bombament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GNEM5280 u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents característiques:
- Tipus: reixa estàtica
- Neteja: manual
- Ample de forat: 0,40 m.
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 56

- Alçada de forat: 0,40 m.
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm
- Material: Acer inox. AISI 316
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GNEM0195 u Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos, de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM0316 u Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar
- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de funcionament.
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 57

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GNEM0542 u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució: submergible
- Instal·lació: fixa
- Fluid a bombar: aigua bruta
- Cabal: 65 m3 / h.
- Alçada manomètrica: 6 m.c.a.
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm
- Tipus d'impulsor: vortex
- Pas lliure de sòlids: 60 mm.
- Rendiment: 41,1%
- Tipus de tancament: doble mecanic
Materials:
- Carcassa: fosa GG-25
- Rodet: fonería GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric trifàsic
- Potència: 3 kW.
- Velocitat: 1.400 rpm
- Aïllament: classe F
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec )

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 GNEM4140 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: Bombament pou de gruixos
- Diàmetre principal: 150 mm
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: ROS o equivalent
- Tipus: tancat amb tapa abatible
- Capacitat 1 m3
- 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
Acabat:
- Segons Esp Tèc
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 58

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 3,000 4,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

10 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 OK1V4RE03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16. Pes 22 Kg

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 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.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 59

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 02  PRETRACTAMENT

1 GNEM0315 u Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 126.6 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp. Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNEM0105 u Transportador compactador de cargol sense fi de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm
- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 OF416211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducció d'aigua industrial 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 5 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM5210 u Pretractament compacte prefabricat per a tractament de aigües residuals de les següents característiques:
Marca: Filtramassa o similar
Model: PC
Cabal màxim: 127 m3/h
Dimensions exteriors: 5,50 x 1,50 x 2.00 m
Incloent els següents elements:
- Cargol extractor de sorres
- Extractor de greixos
- By-Pass
Motors:
- Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
- Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
- Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
- Tensió: 220/380 V 50 Hz
- Protecció: IP 55
- Aïllament: Classe F
Materials:
- Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GNEM0104 u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 OF41F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

Euro
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T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 61

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

1 By-pass pretractament 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,700

8 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GNEM0005 u Graella formada per canonada de PVC DN 100, per distribucción d'aire a dessorador, amb 8 unitats. de difusors
de bombolla gruixudes, marca EIMCO o similar, amb vàlvules de bola de tancament.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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

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

1 Buidat pretractament a xarxa drenatge 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 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

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

1 A cambra de mescla 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

13 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 62

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 03  SEPARACIÓ DE GREIXOS I FLOTANTS

1 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GNEM0810 u Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de greixos i flotants, de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Per a un cabal de 10 m3 / h
- Longitud del tanc: 2430 mm
- Amplada del tanc: 1000 mm
- Alçada total: 2190 mm
Materials:
- Xassís: acer inoxidable AISI 304
- Eix: acer inox. AISI 304
- Rascadors: 4 ud
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc)
- Tipus: monobloc
- Potència: 0,18 KW
- Velocitat de sortida: 2,7 rpm
Acabat:
- Segons estàndard de fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tèc)

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 63

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: ROS o equivalent
- Tipus: tancat amb tapa abatible
- Capacitat 1 m3
- 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
Acabat:
- Segons Esp Tèc

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM0405 u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de les vàlvules
pneumàtiques, fins i tot vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per comandament
- Diàmetre 1 / 2''
- Longitud: 4 m
Materials:
- Canonades: acer inoxidable AISI 316L
- falques: coure recuit

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 04  CLASSIFICADOR DE SORRES

1 GNEM0605 u Classificador rentador de sorres de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Model: CT15/15
- Tipus: Cargol sense fi
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec)
- Tipus: monobloc
- Potència: 0,37 kW
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 5 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 65

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 05  MESURA DE CABAL D'AIGUA BRUTA

1 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GNEM1124 u Brida plana per soldar
- DN 100 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 66

UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 06  BY-PASS, REGULACIÓ I MESURA CABAL A BIOLÒGIC

1 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.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 67

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 GNEM0099 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 250 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GNEM1122 u Brida plana per soldar
- DN 65 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
DN 150
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat,
de les següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 68

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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

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

1 By-pass biològic 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 07  CAMBRA DE MESCLA I BY-PASS REACTOR BIOLÒGIC

1 OG1C0500 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 500 x 500 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació

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

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 69

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GNEM9507 u Electroagitador de les següents característiques:
- Marca: DOSAPRO o similar
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m.
- Capacitat del dipòsit: 30 m3
- Posició de treball: vertical
- Tipus d'amarratge: per brida
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm.
- Longitud de l'eix: 2.800 m.
Materials:
- Eix: acer al carboni
- Agitador: acer al carboni
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )
- Tipus: monobloc
- Potència: 2,2 KW
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec )

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 70

UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 08  REACTOR BIOLÓGIC

1 GNEM8105 m Sobreeixidor de les següents característiques:
- Alçada: 200 mm.
- Gruix: 4 mm.
- Material: alumini anoditzat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GNEM8001 u Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents característiques:
- Alçada: 600 mm.
- Amplada: 1.200 mm.
- Gruix: 4 mm.
- Material: alumini anoditzat
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 71

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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

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

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 GNEM7125 u Graella de distribucción d'aire elevable formada per:
- Marca: OMS-Saceda o equivalent
- Mod: geo 100/304
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI 304, amb guies en acer galvanitzat, amb sistema
d'elevació manual.
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca Roeflex Roediger de 310 mm de diàmetre per
bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat,
de les següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

1 Seccionament del col·lector de
distribució d'a

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 d'aire, anell perimetral

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 72

7 GNEM3930 u Agitador submergit de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL
- Forma de bassa: donut
- Volum: 612 m3
- Posició de treball: horitzontal submergit
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm
- Angle de l'hèlix: 8,3 º
- Nombre d'àleps: 2
- Velocitat: 42 rpm
- Empenta: 1032 N
- Pes: 150 kg
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques d'ancoratge i polipast manual
Materials:
- Eix: acer inox. AISI 420
- Cos: GG25
- Helice: fosa gris
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 2.00.00.02)
- Tipus: monobloc
- Protecció: IP-68
- Potència: 1,4 KW
Acabats:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 09  DECANTADOR

1 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
DN 150
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 73

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNEM3027 u Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de planta circular, de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASA o equivalent
- Tipus. rasquetes
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m.
- Alçada del líquid: 3,50 m.
Pont:
- Longitud: 4,60 m.
- Ample útil: 0,80 m.
Punt de gir:
- Tipus: taula giratòria
- Presa de corrent: anells fregants
Cilindre d'alimentació:
- Diàmetre: 2,00 m.
- Alçada: 1,50 m.
Braços escombrat de fons:
- Tipus: radial
- Quantitat: 3
Sistema de neteja de canals i abocadors:
- Tipus: raspall
Recollida de flotants:
- Tipus: caixa submergida
Deflector i abocador
Materials:
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501
- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada
- Barana: acer inoxidable
- Escala d'accés
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat
- Deflector i abocador: alumini anoditzat
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec)
- Tipus: monobloc
- Potència: 0,25 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 74

Capítol 10  RETIRADA DE GREIXOS DEL DECANTADOR

1 GNEM0025 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 GNEM2567 u Grup motobomba centrifuga de les següents Característiques:
- Marca: ABS o equivalent
- Execució: submergible
- Instal lació: Fixa
- Fluid un bomber: Greixos i flotants
- Cabal: 3 m3 / h.
- Alçada manomètrica: 5 m.c.a.
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm.
- Tipus d'impulsor: vòrtex d'
- Pas lliure de sòlids: 60 mm.
- Rendiment: 13,5%
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici
Materials:
- Carcassa: Fosa GG-25
- Rodet: Fundició GG-25
- Eix: acer inox. AISI 420
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.
- Potència: 1,9 KW
- Velocitat: 1,450 rpm.
- Aïllament: Classe F
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia espàrrecs i d'ancoratge
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons ESP. Tec )

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GNEM3905 u Electroagitador submergit de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m
- Volum: 10 m3
- Diàmetre de la hèlix: 200mm.
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m.
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- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg.
Materials:
- Cos: fosa gris
- Helice: fosa gris
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )
- Tipus: monobloc
- Potència: 2 kW
Acabats:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec )

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM4604 u Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques
- Marca: DOSAPRO o similar
- DN 80
- Connexions: brides DIN 2.502
- Accionament: neumàtic
Materials:
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 OK1V4RE01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GNEM0099 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 250 mm.
Materials:
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- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GNEM1405 u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de les vàlvules
pneumàtiques, inclosa vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per comandament
- Diàmetre 1 / 2''
- Longitud: 4 m
Materials:
- Canonades: acer inoxidable AISI 316L
- Falques: coure recuit

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 OFB1U607 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

12 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 De decantador a arqueta bombament
greixos

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 De decantador a separador de greixos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 77

Capítol 11  ARQUETA DE SORTIDA

1 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,500

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 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.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
DN 150
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

2 arqueta sortida reactor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 78

6 OK1V2VP15 u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 150.
PN 16. Pes 37 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 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

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

1 De mòdul tractament a arqueta sortida 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 12  PRODUCCIÓ D'AIRE A REACTOR MÒDUL I DESORRADOR

1 GNEM1007 u Ventilador extractor helicoïdal de les següents característiques:
- Marca: CASALS o similar
- Cabal màxim:1500 m3 / h.
- Velocitat: 2.860 rpm
- Potència absorbida: 200 W
- Nivell sonor: 76 dB (A)
Materials:
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W
- Execució: IP 65
Accessoris:
- Obturador tipus persiana
- Reixeta de protecció
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 79

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

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 GNEM2716 u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques:
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar
- Fluid: aire atmosfèric
- Cabal d'impulsió: 25/105 Nm3 / h.
- Pressió d'impulsió: 1 bars
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW
Materials:
- Cos i tapes: fosa GG-20
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça
- Eix: F-1250
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec
- Potència: 3.7 / 4 kW
- Velocitat: 1500/2895 rpm
Accessoris:
- Filtre d'aire
- Maniguet elàstic
- Silenciador de aspiració
- Silenciador d'impulsió
- Vàlvula de seguretat
- Vàlvula de retenció
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec )

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 GNEM7120 u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques:
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar
- Fluid: aire atmosfèric
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h.
- Pressió d'impulsió: 1 bars
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm
- Potència absorbida: 8,45 kW
Materials:
- Cos i tapes: fosa GG-20
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec
- Potència: 11 KW
- Velocitat: 2.940 rpm
Accessoris:
- Filtre d'aire
- Silenciador de aspiració
- Silenciador d'impulsió
- Vàlvula de seguretat
- Vàlvula de retenció
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GNEM2710 u Cabina insonoritzant de les següents característiques:
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent
- Servei: insonorització bufadors de ventilació
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador
- Potència motor bufador: fins a 4 kW
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 80

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GNEM2715 u Cabina insonoritzant de les següents característiques:
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent
- Servei: insonorització bufadors de ventilació
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador
- Potència motor bufador: 11 kW
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 GNEM4135 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents característiques:
- Diàmetre principal: DN 100
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100
- Pressió nominal: PN 6
- Material: acer inoxidable AISI 316L
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 OK1AV005 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 10bar,
fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 81

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 50
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GHA1PEC6 u Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de  1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 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.

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

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

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Aire a reactor 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Distrbucció reactor 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

14 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Aire a pretractament 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 82

TOTAL AMIDAMENT 16,000

15 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 13  BOMBAMENT DE FANGS EN RECIRCULACIÓ

1 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
DN 150
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 83

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

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

2 Sortida reactor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 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

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

1 Sortida decantador 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GNEM2530 u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució: submergible
- Instal·lació: fixa
- Fluid a bombar: fangs recirculat
- Cabal: 30 m3 / h.
- Alçada manomètrica: 5 m.c.a.
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 84

- Tipus d'impulsor: vortex
- Pas lliure de sòlids: 60 mm.
- Rendiment: 42,5%
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici
Materials:
- Carcassa: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric trifàsic
- Potència: 1,3 kW.
- Velocitat: 1.450 rpm
- Aïllament: classe F
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GNEM4113 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes recirculació
- Diàmetre principal: 80 mm.
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 OF41F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 85

12 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Impulsió bombes recirculació 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 86

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 14  BOMBAMENT DE FANGS EN EXCÉS

1 GNEM0536 u Grup moto- bomba centrífuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa
- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 6 m3/h
- Alçada manomètrica: 7 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GNEM5520 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb unions i
accessoris:
- Servei: impulsió bombes fangs en excés
- DN 100
- Longitud: 7 m
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 87

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar,
fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 88

8 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 89

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 15  ESPESSIDOR DE FANGS

1 GNEM5305 u Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic prefabricat en acer, de les següents característiques:
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent
- Tipus: cap de comandament central
- Diàmetre del tanc: 4,50 m
- Alçada del líquid: 3,00 m
Pont diametral:
- Longitud: 5,50 m
- Ample útil: 1,00 m
Cilindre d'alimentació:
- Diàmetre: 1,00 m
- Alçada: 1,00 m
Braços d'escombrat:
- Disposició: radial
- Quantitat: 2
Abocador:
Materials:
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501
- Passarel: xapa estriada galvanitzada
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat
- Abocador: alumini anoditzat
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc)
- Tipus: monobloc
- Potència: 0,12 KW
- Velocitat de sortida: 20 rpm
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat:
- Segons Esp Tèc

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNEM4540 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: sortida fangs del espessidor
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80
- Ramals de sortida: 3 de DN 80
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 90

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GNEM4105 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques:
- Marca: ECOTEC o equivalent
- Servei. cobriment espessidor
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m
- Gruix 5-6 mm
- Construcció: per sectors
Materials:
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L
- Unions elàstiques: neoprè
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant
- Interior: laminat sense pigmentació
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

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

2 Buidats i conducció a deshidratació 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

3 Col·lector d'alimentació 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,500

6 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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

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

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

8 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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

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

1 A pou de buidat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 91

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GNEM0104 u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 16  BOMBAMENT DE FANGS ESPESSITS I DESHIDRATACIÓ

1 GNEM4550 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 92

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 GNEM4555 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 65 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 50
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 GNEM2040 u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques:
- Marca: SEEPEX o similar
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5%
- Cabal: 1 a 4 m3 / h.
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a.
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal
- Tipus de tancament: c. silici
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom dur 250 micres
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088
- Estartor: NBR perbunan
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec
- Tipus: monobloc
- Potència: 1,5 KW
- Velocitat de sortida: 1400 rpm
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

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

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

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 93

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 50
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 OH15U205 u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una capacitat hidràulica
de 2500 l/h

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GNEM3511 u Transportador de cargol sense fi de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASA o equivalent
- Disposició: inclinació 10 graus
- Material a transportar: fangs deshidratats
- Capacitat: 2,5 m3 / dia
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x 0,60 m
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat: 33 rpm
Materials:
- Canal: acer inoxidable AISI 304
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12)
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec
- Tipus: monobloc
- Potència: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 94

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GNEM7103 u Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents característiques:
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg
- Llum entre eixos de carrils: 6 m.
- Velocitat d'elevació: 5 m / min.
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min.
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min.
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m.
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè

Materials:
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils
- Aparell: acer forjat
- Rodes: acer forjat

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp Tec)
- Tipus: monobloc
- Potència motor elevació: 1,5 kW
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW

Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 5 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
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AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 95

Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 17  BOMBAMENT DE BUIDATS

1 GNEM2535 ud Grup motobomba centrífuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució: submergible
- Instal·lació: fixa
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts
- Cabal: 15 m3 / h.
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a.
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas lliure de sòlids: 60 mm.
- Rendiment: 31,2%
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici
Materials:
- Carcassa: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc
- Potència: 3 kW
- Velocitat: 1.450 rpm
- Aïllament: classe F
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 96

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GNEM0545 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes buidats
- Diàmetre principal: 100 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 100
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 97

- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat,
de les següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 OI11E010 u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència, per uns cabals de
0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i tipus
d'impulsor semi-obert.

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

1 Element portatil per buidats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 OFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Drenatge edifici a pou capçalera 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 18  PREPARACIÓ I DOSIFICACIÓ DE POLIELECTROLIT

1 GNEM3925 u Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les següents característiques:
- Marca: HIDROTARRACO o equivalent
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 98

- Model: Polypack APS-MAX-700-SS
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements:
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments, construït en acer inox. AISI 304, dotat de valvuleria,
regulació i cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit
- Tipus:DP-320-3L
- Material: acer inox. AISI 304
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW
c) Un electroagitador
- Material: acer inox. AISI 316
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW
d) Armari de control i automatisme
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNEM2006 u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques:
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3
- Cabal: 40-250 l / h
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a
- Velocitat de la bomba: 42-261pm
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal
- Tipus de tancament: empaquetadura
- Pas de sòlids: 1 mm
Materials:
- Cos: fosa GG 25
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29
- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons Esp Tec)
- Tipus: monobloc
- Potència: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 1380 rpm
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GNEM9003 u Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 25
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: Manual
- Material: PVC
(Resta de característiques segons ESP. TCE).

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 99

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GNEM6202 u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les Següents Característiques:
- Servei: Dosificació de polielectrolit
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació.
- Material: PVC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM9303 ud Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques:
- Marca: C.H. o similar
- DN 25
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Material: PVC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 19  DOSIFICACIÓ CLORUR FÈRRIC

1 GNEM9003 u Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 25
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C
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- Connexions: roscades
- Accionament: Manual
- Material: PVC
(Resta de característiques segons ESP. TCE).

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GNEM2007 u Grup motobomba dosificadora de les següents característiques:
- Marca: DOSAPRO o similar
- Tipus: membrana
- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial
- Cabal màxim: 5  l / h.
- Pressió màxima: 12 kg/cm2
- Cadència: 144 gpm
Materials:
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE
- Caixa de vàlvules: polipropilè
- Membrana: Vitón
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec
- Potència: 120 W
- Velocitat: 1.500 rpm
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GNEM4235 u Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques:
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric
- Forma cilíndric vertical amb fons pla
- Capacitat: 1500 l.
- Diàmetre: 1200 mm.
- Alçada cilíndrica: 1330 mm.
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
Coberta: 4,5 mm
Cilindri 3,5 mm
Fons 3,5 mm
Equipat amb:
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega, descàrrega, ventilació i vessament
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm
- Venteig DN 50 mm
Acabat:
- Segons Esp Tec

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 OFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 GNEM6212 u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les següents característiques:
- Servei: dosificació clorur fèrric
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació.
- Material: PVC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 20  XARXA D'AIGUA INDUSTRIAL I SISTEMA DE REG

1 GNEM2050 u Grup de pressió de les següents característiques:
- Marca: Ercole MARELLI o similar
- Fluid a bombar: aigua tractada
- Cabal: 5 m3 / h.
- Pressió: 70 m.c.a.
Format per:
- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva)
. Cabal unitari: 5 m3 / h.
. Pressió: 70 m.c.a.
. Tancament: mecànic
. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl
. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència 2,25 KW a 3.000 rpm
- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge a 8 kg/cm2
- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2
- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2
- Un quadre elèctric
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 102

(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNEM2550 u Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques:
- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent
- Anells plàstics ranurats de 130 micres
- Connexió: 2''
- Cabal màxim: 25 m3 / h
- Amb manòmetre, col.lector
- Pressió màxima: 10 kg
- Programador alimentació 220V - 50 Hz

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GNEM1506 u Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 50
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: manual per clau
- Material: PVC
(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 OF418211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 103

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GNEM1120 u Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20 x 0,20 x 0,30 m

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GNEM5600 u Programador electrònic per a regs de les següents característiques:
- Marca: SAFE-RAIN o similar
- Nombre d'estacions: una
- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció
- Amplada del programa: setmanal que es repeteix cíclicament
- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per estació i programa o regs amb temps iguals per
estació i programa
- Rellotge digital
- Teclat per programar
- Senyalització òptica
- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 21  SISTEMA DE DESODORITZACIÓ

1 GNEM6550 u Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular, construïts en polipropilè, per extracció d'aire a
desodoritzar de l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de fangs fins a la unitat de tractament,
incloent reixetes d'entrada d'aire al recinte de desodorització.
- Cabal màxim de captació: 7500 m3 / h
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNEM7210 u Equip per extracció i tractament d'aire, format per:
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Etapa d'humidificació

Grup Electroventilador:
. Marca: TECNIUM o equivalent
. Cabal d'aire: 7500 m3 / h.
. Pressió estàtica: 2.500 Pa
. Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm.
- Protecció: IP-55

Torre de humidificació
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Tipus: Vertical
- Model: ELFKK-10
- Material barrera química: PVC
- Material separador de gotes: PVC
- Diàmetre: 1000 mm
- Alçada total: 4500 mm.
- Gruix: 8 mm
- Indicador de nivell

Bomba centrífuga horitzontal
- Cabal: 8 m3/h
- Alçada manómetrica: 14 mca
- Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
- Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
- Protecció: IP-55
- Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
Acoblament al motor: directe

Etapa tractament biològic

Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
Graella de suport biomassa amb puntals
- Material: polipropilè
- Gruix: 60 mm
- Resistència: 2000 Kg/m2
Banda perifèrica d'estanquitat
Biomassa
-Tipus: orgànic
- Composició : bruc 100%
- Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550 Kg/m3
- Alçada 1,5 m
-Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
Sistema de reg superficial
Capa d'escorça de coco

Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 OFBC0248 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Drenatge a arqueta espessidor 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
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Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

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

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 22  INSTRUMENTACIÓ

1 O1CEDA02 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 100
Inclou materials necessaris per a instal·lació

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

1 Cabal d'aigua bruta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

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

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

4 Aire reactor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 O1CED80P u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació

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

1 Aigua a biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Fangs a espessidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 O1NU0007 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense contacte
amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft)
Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable.
Càlcul del volum. Compensació de velocitat del so Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX
(interface PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF
Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet
visualització corba envolupant in situ.

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GNEM8012 u Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura d'oxigen dissolt en aigua de xarxa o aigua residual
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM8007 u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent, compost per:

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100
- Transmissor de pH i temperatura
- Sistema de neteja
(Resta de característiques segons Esp Tec)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GNEM8082 u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals i processos en general
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GNEM8049 u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
- Rang de mesura:
Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

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

1 Arqueta aigua tractada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GNEP0333 u Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics, digitals e ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC

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

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

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS
Capítol 23  SEGURETAT

1 GNEM7553 u Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4''

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNEM7501 u Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de niló i ancoratges.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEM7453 u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigen

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES
Capítol 01  ESCOMESA ELÈCTRICA I CT

1 GG125000 PA Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT (25KV) a nova ET incloent·hi connexionat a línia
existent, dues torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada i conexió a ET, tot inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GG112010 u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb les següents
característiques:
- Un = 25 KV
- In = 400 A
- Icc = 16 KA/40 KA
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm
- comandament: manual tipus B
S'inclou el muntatge i connexió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG112012 u Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament muntats i conexionats els aparells i materials adequats,
amb les següents característiques:
- Un = 25 KV
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres transformadors d'intensitat per a la mesurament de la
energia elèctrica cunsumida
S'inclou el muntatge i connexió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GG112014 u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb les següents
característiques:
- Un = 25 KV
- In = 400 A
- Icc = 16 KA/40 KA
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm
- comandament: manual tipus B
S'inclou el muntatge i connexió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GG112016 u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment, degudament muntat i conexionat, emprant
conductor de coure nu de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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6 GG112018 u Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o neutre del transformador. Instal·lació exterior realitzada
amb coure aïtllat, degudament muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GG112020 u Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de posada a terra de protecció en l'edifici de transformació,
amb el conductor de coure nu, engrapat a la paret i connectat als equips de MT i altre aparamenta de l'edifici,
així com una caixa general de terra de protecció segons les normes de la companyia subministradora

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GG112022 u Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%
- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GG112024 u Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30 KV AL, de secció 150 mm2, del tipus 24 terminacions
elastimold, en un extremo con difusor i model OTK. En l'altre extrem són del tipus enchufable recta i model K152

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GG112026 u Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de 1x240 mm2 (etilè-propileno) sense armadura, i tots
els accessoris per la conexió, formats per un grup de cables en la quantitat 1 fase + 1xnmeitrp. De 2,50 m de
longitud

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 GG112028 u Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV pols amb bloc de relés magnetotèrmics, tipus
Compact NS400 de Merlin Guerin o equivalent, de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 GG112030 u Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a mesura de energia activa-reactiva multitarifa i
maxímetre (3   trafos 100/5, classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 GG112032 u Protecció metàl·lica per a defensa del transformador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 GG112034 u Enllumenat normal i d'emergència format per:
Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors HO7V-K

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 GG112036 u Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament
armari de primers auxilis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 GG112038 u Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o similar, per a xarxes polucionades, per a instal·lació
de compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb disyuntor MG, en cofret IP31 de dimensions
240x340x270 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 GNEP2110 u Batería automàtica de condensadors per a correpció del factor de potència en B.T. de les següents
característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament:
3 fusibles APR
1 contactor amb resistencies per al comandament de corrent capacitiva
làmpada de senyalització per glaó
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GNEP0014 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4
relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630
A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GNEP0007 u Caixa per a interruptor de control de poténcia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GG110030 u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 60x60x60, inclos el transport i
muntatge a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP
marca WAGO o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

6 GG110040 u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 40x40x40, inclos el transport i
muntatge a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 GNEP0100 u Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de gruix de dimensions aproximada 2.200 x 1.000 x 800
mm pintat amb pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic III, protecció diferencial de 300 mA contactor i relé
electrònic sèrie 193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i arrencador estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i variador de freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrancador directe amb dos velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador  400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00; variadores de frecuencia según Esp. Téc. 3.19.02.00)
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GNEP0104 u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

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

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 GG122D03 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de dimensions
360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A - 10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GG122D04 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de dimensions
360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A - 10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GNEP1000 u Grup electrògen fix sobre bancada de les següents característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES
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Capítol 03  CONTROL

1 GNEC0005 u Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54 amb porta transparent de dimensions
aproximades 2200 x 1000 x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració adequada per 96ED / 96SD / 16EA / 8SA, compost per els
següents elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNEC0020 u Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D 352 (3,2 GHz, 533MHz FSB, 512 KB SLC) / 120GB
SATA HDD, muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256 MB), resta de característiques segons ETG.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GNEC0025 u Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per a equips de control informatic.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GNEC0030 u Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GNEC0035 u Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb connector Siemens o similar

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GNEC0040 u Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000 VA, 230 V, formada per rectificador, contactor estàtic,
by-pass i bateria d'acumuladors per autonomia  de 10 minuts
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GNEC0045 u Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA. Inclòs connexionat i pp cablejat i accessoris

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES
Capítol 04  CONDUCTORS ELECTRICS

1 GG31220V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 VARIS

2 electrovàlvules 24 v 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 -

4 EQUIPS PROTECCIÓ I
COMANDAMENT

5 ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

6 reixa automàtica de sòlids gruixos 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

7 -

8 EQUIPS PROTECCIÓ I
COMANDAMENT

9 PRETRACTAMENT

10 cargol transportador 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

11 cargol transportador horitzontal 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

12 cargol extractor de sorres 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

13 cargol classificador de sorres 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

14 soplant desgreixador 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

15 TRACTAMENT BIOLÒGIC

16 agitador de cambra mescla 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

17 agitador submergible reactor 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

18 agitador de greixos i espumes 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

19 pont decantador 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

20 soplant reactor biològic 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

21 bomba dosificadora de CI3Fe 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

22 TRACTAMENT DE FANGS
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23 grup motobomba fangs a decant.
Variador

50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

24 decantador centrífug 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

25 cargol transportador de fangs
deshidratats

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

26 bomba dosificadora polielectrolit.
Variador

34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

27 DESODORITZACIÓ

28 grup motobomba. Desodorització 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

29 ventilador. Desodorització 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

2 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

2 reixa automàtica de sòlids gruixos 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

3 PRETRACTAMENT

4 tamís sòlids 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 cargol transportador 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

6 cargol transportador horitzontal 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

7 cargol extractor de sorres 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

8 mecanisme escombrador de greixos 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

9 cargol classificador de sorres 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

10 mecanisme concentrador de greixos 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

11 soplant desgreixador 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

12 pont grua. Motor de traslació del carro 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

13 pont grua. Motor de traslació del pont 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

14 polipast. Motor d'elevació 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

15 polipast. Motor de traslació del carro 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

16 Ventilador extractor. Sala solplants 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

17 pont grua. Motor d'elevació 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

18 TRACTAMENT BIOLÒGIC

19 agitador de cambra de mescla 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

20 agitador submergible reactor 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

21 grup motobomba buidat reactor 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

22 grup motobomba recirculació fangs 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

23 grup motobomba recirculació fangs.
Variador

75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

24 grup motobomba fangs en excès 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

25 grup motobomba greixos 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

26 agitador de greixos i espumes 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
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27 pont decantador 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

28 soplant reactor biològic 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

29 bomba dosificadora de CI3Fe. 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

30 TRACTAMENT DE FANGS C#*D#*E#*F#

31 mecanisme espessidor de fangs 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

32 grup motobomba fangs a decantador
centrífug.

C#*D#*E#*F#

33 Variador 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

34 cargol transportador de fangs
deshidratats

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

35 bomba dosificadora de polielectrolit.
Variador

34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

36 pont grua. Motor elevació 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

37 pont grua. Motor de traslació del carro 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

38 pont grua. Motor de traslació del pont 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

39 DESODORITZACIÓ C#*D#*E#*F#

40 grup motobomba. Desodorització 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

41 centilador. Desodorització 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

42 ENLLUMENAT I ALTRES USOS

43 enllumenat exterior d'edifici 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

44 - C#*D#*E#*F#

45 arribada d'aigua bruta C#*D#*E#*F#

46 grup motobomba aigua bruta 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

47 grup motobomba aigua bruta. Variador 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.110,000

3 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS

2 linia alimentació 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

3 enllumenat exterior planta 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#

4 línia d'alimentació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

4 GG31456V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 VARIS

2 grupo de presió d'aigua tractada 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 117

3 instrumentació 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 programador de reg 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 TRACTAMENT DE FANGS

6 decantador centrífug 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

5 EG327203 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x1,5 mm2, muntat en canalització

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

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS

2 sala recepció 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 emergència 3,000 41,000 123,000 C#*D#*E#*F#

4 sala deshidratació de fangs 3,000 22,000 66,000 C#*D#*E#*F#

5 sala explotció i control 3,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#

6 sala de magatzem 3,000 17,000 51,000 C#*D#*E#*F#

7 sala grup electrogen 3,000 22,000 66,000 C#*D#*E#*F#

8 vestuari 3,000 18,000 54,000 C#*D#*E#*F#

9 sala de quadres elèctrics 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

10 sala de control i deshidratació 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

11 presa de corrent monofàsica 6,000 48,000 288,000 C#*D#*E#*F#

12 sala de pretractament 3,000 52,000 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 918,000

6 EG327503 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en canalització

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

1 ENLLUMENAT I ALTRES USOS

2 preses de corrent monofàsica 1 6,000 21,000 126,000 C#*D#*E#*F#

3 sala de pretractament 3,000 52,000 156,000 C#*D#*E#*F#

4 preses de corrent trifàsica edifici 10,000 92,000 920,000 C#*D#*E#*F#

5 sala d'aireació i desodorització 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.292,000

7 GG2D0400 m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de 600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent,
amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

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

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 GG2C1602 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part proporcional de
suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

9 GG241402 m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 i muntat superficialment, inclòs transport a
obra, material auxiliar i de fixació necessari

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

8 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

10 GG22U010 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar
i de fixació necessari

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

1 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 18,000 72,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 92,000 184,000 C#*D#*E#*F#

5 4,000 25,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 3,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 36,000 72,000 C#*D#*E#*F#

8 2,000 48,000 96,000 C#*D#*E#*F#

9 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

10 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

12 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

13 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

14 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.085,000

11 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar
i de fixació necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 enllumenat exterior 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#

2 linia de CT a QGD 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,000

12 GG31428V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 EQUIPS PROTECCIÓ I
COMANDAMENT

2 ARRIBADA D'AIGUA BRUTA

3 grup motobomba aigua bruta. Variador 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 PRETRACTAMENT

5 tamís sòlids 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 ventilador extractor. Sala soplants 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

7 TRACTAMENT BIOLÒGIC

8 grup motobomba buidat reactor 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

9 grup motobomba recirculació fangs 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

10 grup motobomba recirculació fangs.
Variador

75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

11 grup motobomba fangs excès 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

12 grup motobomba greixos 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 664,000

13 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

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

1 línia 1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

3 3,000 20,500 61,500 C#*D#*E#*F#

4 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

6 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,500

14 GG31BGDV m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 LINIA CT A QUADRE GENERAL 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 GG311D0V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA GRUP ELECT. A QUADRE
GENERAL

4,000 120,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

16 GG311B0V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 LINIA A BATERIA CONDENSADORS 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 LINIA ALIMENT. A Q. ENLLUMENAT 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES
Capítol 05  ENLLUMENAT INTERIOR

1 GG402010 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

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

1 zona explotació, control i serveis 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 zona deshidratació de fangs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 sala control deshidratació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 sala quadres elèctrics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 zona pretractament 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 sala d'aireació i desodorització 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 GG402018 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntat superficialment

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

1 zona explotació, control i serveis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 sala control deshidratació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 sala quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 GG402024 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

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

1 zona explotació, control i serveis 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 sala d'aireació i desodorització 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 zona deshidratació de fangs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 sala control deshidratació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 sala quadres elèctrics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 zona pretractament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 GG402028 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment

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

1 zona explotació, control i serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 zona pretractament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 zona deshidratació de fangs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 sala d'aireació i desodorització 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES
Capítol 06  ENLLUMENAT EXTERIOR

1 GG381060 m Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases, completament acabat

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

1 línia 1 (columnes) 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

2 línia 2 (projectors) 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

2 GG381062 m Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada, inclosa excavació, formigó, tub de polietilè i reblert
compactat de rases, completament acabat

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

1 línia 1 (columnes) 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

2 línia 2 (projectors) 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 33,500

3 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

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

1 línia 1 (columnes) 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

2 línia 2 (projectors) 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

3 cablejat a projectors edifici 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,000

4 GG31250V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 línia 1 (columnes) 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

2 -

3 línia 2 (projectors) 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

4 cablejat a projectors edifici 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,000

5 GG110045 u Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb lluminària de policarbonat, amb xapa d'alumini, portaglobus
de fosa injectada d'alumini, lames deflectores de xapa d'alumini pintats en color blanc, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta, de potència 150 W, col.locat sobre dau de formigó

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 GG110050 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport

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

1 projector en edifici 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP
marca WAGO o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GDK2N060 u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi
excavació, replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de polipropilè.

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

1 exteriors edifici (enllumenat) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES
Capítol 07  XARXA DE TERRES

1 GNEP0110 u Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m
- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70 mm2 fins i tot sistema de presa de terra format per
dos elèctrodes d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de cable i elements de connexió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GG112016 u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment, degudament muntat i conexionat, emprant
conductor de coure nu de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

4 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

5 GG113000 u Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 GG3A0102 m Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 GG3A0104 u Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 08  ALTRES
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT

Euro
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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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 08  ALTRES
Capítol 02  IMPREVISTOS

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMER
Subobra 08  ALTRES
Capítol 03  VARIS

1 XAI00010 pa Partida alçada d'abonament íntegre per al transport i tasques auxiliars necessàries dels fangs de la depuradora
existent a la projectada. Inclosos materials, equips, maquinària, neteja d'elements i ma d'obra necessària.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XAI00025 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.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 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.)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPA8U008 pa Partida alçada a justificar pel desviament provisional de les aigües residuals de la depuradora existent al nou
col·lector d'arribada a l'EDAR projectada, durant l'enderroc de la troneta existent i la construcció del nou pou de
sortida cap al sobreeixidor projectat, incloent tots els treballs  i elements necessaris

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPA8U005 pa Partida alçada a justificar per les mesures correctores d'Impacte Ambiental, en base a l'Annex nº 21 Analisi
Mediambiental.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,96m2E5251010 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 25 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs peça remat
cumbrera i perfils tipus omega de subjecció.

P- 1

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €55,25m2E5251030 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat sandwich tipus ISOTAP 1000, amb
material auxiliar de col·locació.

P- 2

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €38,21mE5251032 Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

P- 3

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

 €44,71mE5251036 Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 1,0 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 4

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €16,77m2E61A331D Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x10 cm,
per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 5

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €20,54m2E61A551D Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb
doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 6

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €25,89m2E61A991D Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb
doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 7

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

 €18,25mE61ZU10N Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locacióP- 8
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €21,25mE61ZU12N Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de 20 x 5 cm, assegut amb morter de
ciment 1:6 polit i abrillantat, amb goteró 

P- 9

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

 €105,00uE700100N Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia instal·lat P- 10
(CENT CINC EUROS)

 €201,00uE700102N Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb dipòsit de descàrrega baix, inclós
mecanisme i seient instal·lat 

P- 11

(DOS-CENTS UN EUROS)

 €170,45uE700104N Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada blanca, instal·lada, inclós griferia P- 12
(CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €575,00uE700106N Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres, portarrotllos, penjarobes, miralls, banc,
etc, col·locats

      

P- 13

(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

 €2.097,00uE700108N Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos aparells sanitaris en tub d'acer
galvanitzat, fins i tot calentador elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat, totalment instal·lat

      

P- 14

(DOS MIL NORANTA-SET EUROS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.650,00uE700110N Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc fins connectar amb el
col·lector de desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars necessaris totalment
instal·lat 

P- 15

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.850,00uE700114N Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment instal·lat P- 16
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.750,00uE700116N Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat P- 17
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €18,52m2E81116E0 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 18

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €23,70m2E81134E2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 19

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €22,31m2E81136E2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 20

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €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- 21

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

 €14,17m2E82124JV Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica fina de color
marró de 28x14 cm, col.locada amb morter adhesiu

P- 22

(CATORZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €7,79m2E8989C40 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

P- 23

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €9,00m2E898AC40 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

P- 24

(NOU EUROS)

 €26,39m2E902100N Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal

P- 25

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

 €0,69mEG327203 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x1,5 mm2, muntat en
canalització

P- 26

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €1,76mEG327503 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en
canalització

P- 27

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €11.996,20uEGJ14111 Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i ecexució compacta, per a centre de
transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1
vianants i 1 trasformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència.

P- 28

(ONZE MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €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- 29

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €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- 30

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €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- 31

(SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

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

P- 32

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €5,38m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 33

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €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- 34

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €7,96m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 35

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €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- 36

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €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- 37

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

 €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- 38

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €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- 39

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €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- 40

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

 €25,43m2G3Z1U050 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa
d'acabat de morter i una capa de pintura de recobriment

P- 41

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

 €2,94kgG440U040 Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures

P- 42

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €97,59m3G450A305 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

P- 43

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €96,50m3G450A306 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 44

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €107,26m3G450A307 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

P- 45

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

 €106,24m3G450A308 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 46

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €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- 47

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €93,65m3G45LR2B1 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe
d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 48

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €1,10kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 49
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €5,07mG4D01085 Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada.P- 50
(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

 €34,74m2G4D0U005 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures de base rectilínia d'alçària fins
a 3 metres

P- 51

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €31,57m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontalP- 52
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €24,69m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 53
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €28,56m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalP- 54
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €41,31m2G4D0U021 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, verticalP- 55
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €49,34m2G4D0U026 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalP- 56
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €10,05m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 57
(DEU EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €49,84m2G4E2R02N Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190 mm,
R-6 de morter de ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb
acer b 500 s en barres corrugades

P- 58

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €50,54m2G4E3R020 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment de 40x20x20 cm, d'una cara vista
i una cara per a revestir, col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats amb
formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

P- 59

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €50,54m2G4E3R02N Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190 mm,
R-6 de morter de ciment gris d'una cara vista i una cara per a revestir, de categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats
amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

P- 60

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1.473,85uG4L1U02N Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de pendent per una càrrega màxima de
750 kg/m i una longitud de 11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i col·locació

P- 61

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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 €30,53mG4L1U04N Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó de 6,50 m de longitud, amb separació
de 1,50 m entre recolçaments de placa coberta, amb p.p. d'elements de fixació, inclòs transport i
col·locació

P- 62

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €200,66mG4L1U50N Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de longitud, per a pont grua de 6,3 t, totalment
col·locada 

P- 63

(DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €155,15uG4L1U55N Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada P- 64
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €1.470,96uG4L1U60N Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 7,40 m d'altura lliure,
totalment col·locats 

P- 65

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €1.102,00uG4L1U61N Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 5,90 m d'altura lliure,
totalment col·locats 

P- 66

(MIL  CENT DOS EUROS)

 €10,00mG4Z9U01N Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similarP- 67
(DEU EUROS)

 €35,00m2G4Z9U03N Subministrament i col·locació de plaques alleugerades prefabricat in situ de formigó armat amb
àrid fi de 12 cm de gruix de 0,48 x 0,99 cm, amb perforacions de D16 mm.

P- 68

(TRENTA-CINC EUROS)

 €11,35m2G614R120 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt 1:2:10

P- 69

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €178,12m3G6251005 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment Portland i sorra de riu en formació de
parets verticals de qualsevol gruix, inclòs subministrament del material i la seva execució. 

P- 70

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €274,50uG62A1010 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de 1,50
x 2,50 m.

P- 71

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €225,00uG62A1011 Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés personal de 1,00 x
2,50 m.

P- 72

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €372,00uG62A1012 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de 2,00
x 2,50 m.

P- 73

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

 €760,00uG62A1022 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i
equips de 3,00 x 4,00 m.

P- 74

(SET-CENTS SEIXANTA EUROS)

 €1.075,00uG62A1024 Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i
equips de 4,00 x 4,00 m.

P- 75

(MIL SETANTA-CINC EUROS)

 €255,00m2G62B1010 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i premsat, incolor, col·locat amb
morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 76

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

 €105,90m2G630100N Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i seguretat, pintada i col·locadaP- 77
(CENT CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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 €1.159,81uG6A1N040 Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de mamparas metal·liques tipus Sandwich,
incloent-hi p.p. de marc, guies i ancoratges per extracció.

P- 78

(MIL  CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €17,05m2G7C1100N Fibra de vidre per a insonorització en sala desodoritzacióP- 79
(DISSET EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €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- 80

(QUINZE EUROS)

 €28,78mG7J1U304 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

P- 81

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €8,57m2G7J2U020 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

P- 82

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €3,92mG7J5U030 Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

P- 83

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €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- 84

(VUITANTA-SIS EUROS)

 €31,00mG887U015 Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per anivellació coronació en murs
decantadors 

P- 85

(TRENTA-UN EUROS)

 €7,12m2G898U110 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabatP- 86
(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €19,48m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 87
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €14,46mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 88

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €20,02mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 89

(VINT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €29,08m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

P- 90

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €104,50m3G9GA0022 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 91

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €59,24mGAR1U055 Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m d'alçària sobre muret, formada per sabata
correguda de 0.45 x 0.45 m de formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb blocs de formigó de
20 cm, amb malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5
mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a
màxim, incloent excavació, tensors, tornapuntes i material auxiliar

P- 92

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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 €835,00uGAR2100N Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de 2,40x2 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5
mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a
fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels
pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25

P- 93

(VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

 €78,54mGB12U010 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada

P- 94

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €95,25mGB12U020 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

P- 95

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €82,52m2GB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 96

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €86,69m2GB32U060 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm,
plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima
plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 97

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €245,82uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

P- 98

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €268,54mGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó
HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols

P- 99

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €330,61uGDK2N058 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 100

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

 €280,78uGDK2N060 Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb,
incloent.hi excavació, replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de polipropilè.

P- 101

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

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

P- 102

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

 €175,00m2GDKZR015 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de presentació, inclòs
elements de fixació

P- 103

(CENT SETANTA-CINC EUROS)

 €53,89uGG110030 Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 60x60x60, inclos el
transport i muntatge a obra. 

P- 104

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €31,68uGG110040 Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 40x40x40, inclos el
transport i muntatge a obra.

P- 105

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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 €1.398,43uGG110045 Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb lluminària de policarbonat, amb xapa
d'alumini, portaglobus de fosa injectada d'alumini, lames deflectores de xapa d'alumini pintats en
color blanc, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta, de potència 150 W, col.locat sobre dau
de formigó

P- 106

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

 €476,32uGG110050 Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport

P- 107

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €2.600,67uGG112010 Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb les
següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 108

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

 €6.386,49uGG112012 Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament muntats i conexionats els aparells i materials
adequats, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm 
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres transformadors d'intensitat per a la
mesurament de la energia elèctrica cunsumida 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 109

(SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €5.006,78uGG112014 Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb les
següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

P- 110

(CINC MIL SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €2.534,29uGG112016 Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment, degudament muntat i conexionat,
emprant conductor de coure nu de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat de
14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

P- 111

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €679,10uGG112018 Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o neutre del transformador. Instal·lació
exterior realitzada amb coure aïtllat, degudament muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m

P- 112

(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)
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 €462,92uGG112020 Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de posada a terra de protecció en l'edifici de
transformació, amb el conductor de coure nu, engrapat a la paret i connectat als equips de MT i
altre aparamenta de l'edifici, així com una caixa general de terra de protecció segons les normes
de la companyia subministradora

P- 113

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €6.242,69uGG112022 Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%
- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

P- 114

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

 €964,06uGG112024 Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30 KV AL, de secció 150 mm2, del tipus
24 terminacions elastimold, en un extremo con difusor i model OTK. En l'altre extrem són del tipus
enchufable recta i model K152

P- 115

(NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €632,15uGG112026 Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de 1x240 mm2 (etilè-propileno) sense
armadura, i tots els accessoris per la conexió, formats per un grup de cables en la quantitat 1 fase
+ 1xnmeitrp. De 2,50 m de longitud

P- 116

(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €2.108,77uGG112028 Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV pols amb bloc de relés
magnetotèrmics, tipus Compact NS400 de Merlin Guerin o equivalent, de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

P- 117

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

 €2.813,57uGG112030 Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a mesura de energia activa-reactiva
multitarifa i maxímetre (3   trafos 100/5, classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació

P- 118

(DOS MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €331,91uGG112032 Protecció metàl·lica per a defensa del transformadorP- 119
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €447,69uGG112034 Enllumenat normal i d'emergència format per:
Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència 
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors HO7V-K

P- 120

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 10Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €546,99uGG112036 Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament 
armari de primers auxilis

P- 121

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €475,00uGG112038 Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o similar, per a xarxes polucionades,
per a instal·lació de compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb disyuntor MG, en
cofret IP31 de dimensions 240x340x270 mm.

P- 122

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

 €14,83uGG113000 Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2

P- 123

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €1.037,89uGG122D03 Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de
dimensions 360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A - 10 KA, amb protecció diferencial de
30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

P- 124

(MIL TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €581,63uGG122D04 Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat de
dimensions 360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A - 10 KA, amb protecció diferencial de
30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

P- 125

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €26.025,00PAGG125000 Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT (25KV) a nova ET incloent·hi
connexionat a línia existent, dues torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada i conexió
a ET, tot inclòs

P- 126

(VINT-I-SIS MIL VINT-I-CINC EUROS)

 €10,94uGG150005 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus
CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

P- 127

(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €3,53mGG22U010 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 128

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €7,00mGG22U030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

P- 129

(SET EUROS)

 €5,28mGG241402 Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 i muntat superficialment, inclòs
transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari

P- 130

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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 €22,50mGG2C1602 Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

P- 131

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €46,48mGG2D0400 Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de 600x30 mm, model BP marca CIMEL
o equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge
superficial

P- 132

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €7,06mGG311B0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 133

(SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €11,25mGG311D0V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 134

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €1,76mGG31220V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 135

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €3,10mGG31250V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 136

(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €2,50mGG31428V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 137

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €2,69mGG31430V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 138

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €4,28mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 139

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €3,10mGG31456V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 140

(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €162,88mGG31BGDV Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 141

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,73mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

P- 142

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €16,03mGG381000 Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada,
inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures
aluminotèrmiques

P- 143

(SETZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
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 €10,05mGG381060 Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases, completament acabat

P- 144

(DEU EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €22,75mGG381062 Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada, inclosa excavació, formigó, tub de
polietilè i reblert compactat de rases, completament acabat

P- 145

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €23,52mGG3A0102 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 146

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €100,00uGG3A0104 Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a terraP- 147
(CENT EUROS)

 €64,59uGG402010 Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

P- 148

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €12,30uGG402018 Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

P- 149

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €13,86uGG402024 Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

P- 150

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €12,04uGG402028 Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat
superficialment

P- 151

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €2.404,41uGHA1PEC6 Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de  1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m 

P- 152

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

 €181,72UGJS11010 Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal.lació, muntatge
amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs completament
acabat.

P- 153

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €41,47UGJS11012 Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segons s'indica en els plànols, inclou
subministrament, col.locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb
morter, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 154

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €90,00uGJS11030 Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua potable, inclòs armari i p.p. d'obra civil
necessària

P- 155

(NORANTA EUROS)
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 €607,00uGJS11032 Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els següents elements:
- 1 regulador de pressió 1-1/2
- 2 manómetre de glicerina
- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2
- 1 Electrovàlvula 1-1/2

P- 156

(SIS-CENTS SET EUROS)

 €15.277,00uGNEC0005 Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54 amb porta transparent de
dimensions aproximades 2200 x 1000 x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració adequada per 96ED / 96SD / 16EA / 8SA,
compost per els següents elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge.

P- 157

(QUINZE MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS)

 €3.524,83uGNEC0020 Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D 352 (3,2 GHz, 533MHz FSB, 512 KB
SLC) / 120GB SATA HDD, muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256 MB), resta de
característiques segons ETG.

P- 158

(TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €416,99uGNEC0025 Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per a equips de control informatic.P- 159
(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €6.284,30uGNEC0030 Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa

P- 160

(SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €1.192,40uGNEC0035 Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb connector Siemens o similarP- 161
(MIL  CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €1.109,27uGNEC0040 Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000 VA, 230 V, formada per rectificador,
contactor estàtic, by-pass i bateria d'acumuladors per autonomia  de 10 minuts

P- 162

(MIL  CENT NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €1.500,00uGNEC0045 Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA. Inclòs connexionat i pp cablejat i
accessoris

P- 163

(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €293,90uGNEM0005 Graella formada per canonada de PVC DN 100, per distribucción d'aire a dessorador, amb 8
unitats. de difusors de bombolla gruixudes, marca EIMCO o similar, amb vàlvules de bola de
tancament.

P- 164

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €101,08uGNEM0025 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 165

(CENT UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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 €74,12uGNEM0099 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 166

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €86,25uGNEM0101 Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

P- 167

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

 €325,57uGNEM0102 Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

P- 168

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €228,00uGNEM0104 Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent vàlvules de bola, unions i
accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec. 

P- 169

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

 €9.275,80uGNEM0105 Transportador compactador de cargol sense fi de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm
- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

P- 170

(NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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 €162,29uGNEM0106 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 171

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €251,08uGNEM0108 Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 172

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €222,33uGNEM0117 Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i placa
d'estanqueïtat, de les següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

P- 173

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €20.029,33uGNEM0195 Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos, de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.

P- 174

(VINT MIL VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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 €548,26uGNEM0305 Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 1 m3 
- 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 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

P- 175

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €9.117,50uGNEM0315 Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 126.6 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp. Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat: 
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

P- 176

(NOU MIL  CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €16.725,00uGNEM0316 Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar
- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant 
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de funcionament. 

P- 177

(SETZE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €309,40uGNEM0405 Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de les
vàlvules pneumàtiques, fins i tot vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per
comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - falques: coure recuit 
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(TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 17Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.399,00uGNEM0505 Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 5 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )
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(MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS)

 €1.796,85uGNEM0536 Grup moto- bomba centrífuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 6 m3/h
- Alçada manomètrica: 7 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric 
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.
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(MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €2.431,35uGNEM0542 Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua bruta 
- Cabal: 65 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 6 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 41,1% 
- Tipus de tancament: doble mecanic 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fonería GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 3 kW. 
- Velocitat: 1.400 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )
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(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 18Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €610,15uGNEM0545 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes buidats 
- Diàmetre principal: 100 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 100 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec
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(SIS-CENTS DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €9.157,50uGNEM0605 Classificador rentador de sorres de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASSA o similar 
- Model: CT15/15 
- Tipus: Cargol sense fi 
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h 
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 kW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(NOU MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €12.068,31uGNEM0810 Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de greixos i flotants, de les següents
característiques: 
  - Marca: FILTRAMASSA o equivalent 
  - Per a un cabal de 10 m3 / h
  - Longitud del tanc: 2430 mm
  - Amplada del tanc: 1000 mm
  - Alçada total: 2190 mm
Materials: 
  - Xassís: acer inoxidable AISI 304 
  - Eix: acer inox. AISI 304 
  - Rascadors: 4 ud 
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc) 
  - Tipus: monobloc 
  - Potència: 0,18 KW 
  - Velocitat de sortida: 2,7 rpm 
Acabat: 
  - Segons estàndard de fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tèc)
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(DOTZE MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €244,23uGNEM1007 Ventilador extractor helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: CASALS o similar 
- Cabal màxim:1500 m3 / h. 
- Velocitat: 2.860 rpm 
- Potència absorbida: 200 W 
- Nivell sonor: 76 dB (A) 
Materials: 
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre 
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre 
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W 
- Execució: IP 65 
Accessoris: 
- Obturador tipus persiana 
- Reixeta de protecció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant
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(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €184,30uGNEM1120 Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20 x 0,20 x 0,30 mP- 186
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 19Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,59uGNEM1122 Brida plana per soldar 
- DN 65 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 
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(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €52,93uGNEM1124 Brida plana per soldar 
- DN 100 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 
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(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €309,40uGNEM1405 Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de les
vàlvules pneumàtiques, inclosa vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per
comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - Falques: coure recuit
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(TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €20,44uGNEM1506 Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 50   
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: manual per clau
- Material: PVC
(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec)
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(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1.440,99uGNEM2006 Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Cabal: 40-250 l / h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a 
- Velocitat de la bomba: 42-261pm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: empaquetadura 
- Pas de sòlids: 1 mm 
Materials: 
- Cos: fosa GG 25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29 
- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat 
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 KW 
- Velocitat de sortida: 1380 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 20Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.067,85uGNEM2007 Grup motobomba dosificadora de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Tipus: membrana 
- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial 
- Cabal màxim: 5  l / h. 
- Pressió màxima: 12 kg/cm2 
- Cadència: 144 gpm 
Materials: 
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE 
- Caixa de vàlvules: polipropilè 
- Membrana: Vitón 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 120 W 
- Velocitat: 1.500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec
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(MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €2.348,60uGNEM2040 Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: SEEPEX o similar 
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5% 
- Cabal: 1 a 4 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: c. silici 
Materials: 
- Cos: fosa GG-25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom dur 250 micres 
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088 
- Estartor: NBR perbunan 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec  
- Tipus: monobloc 
- Potència: 1,5 KW 
- Velocitat de sortida: 1400 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 
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(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €1.852,20uGNEM2050 Grup de pressió de les següents característiques: 
- Marca: Ercole MARELLI o similar 
- Fluid a bombar: aigua tractada
- Cabal: 5 m3 / h. 
- Pressió: 70 m.c.a. 
Format per: 
- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva) 
. Cabal unitari: 5 m3 / h. 
. Pressió: 70 m.c.a. 
. Tancament: mecànic
. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl 
. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència 2,25 KW a 3.000 rpm 
- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge a 8 kg/cm2 
- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2 
- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2 
- Un quadre elèctric 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 21Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,15uGNEM2102 Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €65,01uGNEM2105 Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 
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(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €1.796,85uGNEM2530 Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: fangs recirculat 
- Cabal: 30 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 42,5% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 1,3 kW. 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 22Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.431,35udGNEM2535 Grup motobomba centrífuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts 
- Cabal: 15 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vòrtex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 31,2% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc 
- Potència: 3 kW 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €2.405,70uGNEM2550 Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques: 
- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent 
- Anells plàstics ranurats de 130 micres 
- Connexió: 2'' 
- Cabal màxim: 25 m3 / h 
- Amb manòmetre, col.lector 
- Pressió màxima: 10 kg 
- Programador alimentació 220V - 50 Hz
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(DOS MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €1.796,85uGNEM2567 Grup motobomba centrifuga de les següents Característiques: 
- Marca: ABS o equivalent 
- Execució: submergible 
- Instal lació: Fixa 
- Fluid un bomber: Greixos i flotants 
- Cabal: 3 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm. 
- Tipus d'impulsor: vòrtex d' 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 13,5% 
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici 
Materials: 
- Carcassa: Fosa GG-25 
- Rodet: Fundició GG-25 
- Eix: acer inox. AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.  
- Potència: 1,9 KW 
- Velocitat: 1,450 rpm. 
- Aïllament: Classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia espàrrecs i d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons ESP. Tec )
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(MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 23Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.667,44uGNEM2710 Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: fins a 4 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

P- 201

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2.184,53uGNEM2715 Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: 11 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.
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(DOS MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €2.791,10uGNEM2716 Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 25/105 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm 
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça 
- Eix: F-1250 
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec  
- Potència: 3.7 / 4 kW 
- Velocitat: 1500/2895 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Maniguet elàstic 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 203

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 24Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21.870,46uGNEM3027 Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de planta circular, de les següents
característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus. rasquetes 
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m. 
- Alçada del líquid: 3,50 m. 
Pont: 
- Longitud: 4,60 m. 
- Ample útil: 0,80 m. 
Punt de gir: 
- Tipus: taula giratòria 
- Presa de corrent: anells fregants 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 2,00 m. 
- Alçada: 1,50 m. 
Braços escombrat de fons: 
- Tipus: radial 
- Quantitat: 3 
Sistema de neteja de canals i abocadors: 
- Tipus: raspall 
Recollida de flotants: 
- Tipus: caixa submergida 
Deflector i abocador 
Materials: 
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501 
- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada 
- Barana: acer inoxidable 
- Escala d'accés 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat 
- Deflector i abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,25 KW 
- Velocitat de sortida: 10 rpm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec
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(VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €8.686,71uGNEM3511 Transportador de cargol sense fi de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Disposició: inclinació 10 graus 
- Material a transportar: fangs deshidratats 
- Capacitat: 2,5 m3 / dia 
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x 0,60 m 
- Diàmetre hèlix: 200 mm 
- Velocitat: 33 rpm 
Materials: 
- Canal: acer inoxidable AISI 304 
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12) 
- Eix: acer CK-45 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,75 KW 
- Velocitat de sortida: 1500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 25Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.512,70uGNEM3905 Electroagitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos 
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m 
- Volum: 10 m3 
- Diàmetre de la hèlix: 200mm. 
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m. 
- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg. 
Materials: 
- Cos: fosa gris 
- Helice: fosa gris 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2 kW
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )
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(TRES MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €8.869,00uGNEM3925 Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les següents característiques: 
- Marca: HIDROTARRACO o equivalent 
- Model: Polypack APS-MAX-700-SS 
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements: 
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments, construït en acer inox. AISI 304, dotat de
valvuleria, regulació i cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit 
- Tipus:DP-320-3L 
- Material: acer inox. AISI 304 
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW 
c) Un electroagitador 
- Material: acer inox. AISI 316 
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW 
d) Armari de control i automatisme 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 207

(VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)

 €15.320,31uGNEM3930 Agitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL 
- Forma de bassa: donut 
- Volum: 612 m3 
- Posició de treball: horitzontal submergit 
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal 
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm 
- Angle de l'hèlix: 8,3 º 
- Nombre d'àleps: 2 
- Velocitat: 42 rpm 
- Empenta: 1032 N 
- Pes: 150 kg 
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques d'ancoratge i polipast manual 
Materials: 
- Eix: acer inox. AISI 420 
- Cos: GG25 
- Helice: fosa gris 
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 2.00.00.02) 
- Tipus: monobloc 
- Protecció: IP-68 
- Potència: 1,4 KW 
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 208

(QUINZE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 26Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.402,00uGNEM4105 Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques: 
- Marca: ECOTEC o equivalent 
- Servei. cobriment espessidor 
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m 
- Gruix 5-6 mm 
- Construcció: per sectors 
Materials: 
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre 
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L 
- Unions elàstiques: neoprè 
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant 
- Interior: laminat sense pigmentació 
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

P- 209

(TRES MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS)

 €804,22uGNEM4113 Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes recirculació 
- Diàmetre principal: 80 mm. 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

P- 210

(VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €1.107,22uGNEM4135 Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents característiques: 
- Diàmetre principal: DN 100 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100 
- Pressió nominal: PN 6 
- Material: acer inoxidable AISI 316L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec
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(MIL  CENT SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €1.327,15uGNEM4140 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: Bombament pou de gruixos 
- Diàmetre principal: 150 mm 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec
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(MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 27Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.705,75uGNEM4235 Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques: 
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15 
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric 
- Forma cilíndric vertical amb fons pla 
- Capacitat: 1500 l. 
- Diàmetre: 1200 mm. 
- Alçada cilíndrica: 1330 mm. 
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm   
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
                               Coberta: 4,5 mm
                               Cilindri 3,5 mm 
                               Fons 3,5 mm
Equipat amb: 
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega, descàrrega, ventilació i vessament 
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm
- Venteig DN 50 mm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 
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(TRES MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €325,55uGNEM4540 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida fangs del espessidor 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80 
- Ramals de sortida: 3 de DN 80  
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec
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(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €230,62uGNEM4550 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 215

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €235,93uGNEM4555 Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 65 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 50 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec
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(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €195,50uGNEM4604 Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- DN 80 
- Connexions: brides DIN 2.502 
- Accionament: neumàtic 
Materials: 
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 28Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34.933,53uGNEM5210 Pretractament compacte prefabricat per a tractament de aigües residuals de les següents
característiques:
 Marca: Filtramassa o similar 
 Model: PC
 Cabal màxim: 127 m3/h
 Dimensions exteriors: 5,50 x 1,50 x 2.00 m
Incloent els següents elements:
  - Cargol extractor de sorres
  - Extractor de greixos
  - By-Pass
Motors:
 - Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
 - Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
 - Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
 - Tensió: 220/380 V 50 Hz
 - Protecció: IP 55
 - Aïllament: Classe F
Materials: 
  - Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.) 
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(TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS)

 €258,00uGNEM5280 Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,40 m. 
- Alçada de forat: 0,40 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 219

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)

 €26.372,00uGNEM5305 Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic prefabricat en acer, de les següents
característiques: 
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent 
- Tipus: cap de comandament central 
- Diàmetre del tanc: 4,50 m 
- Alçada del líquid: 3,00 m 
Pont diametral: 
- Longitud: 5,50 m 
- Ample útil: 1,00 m 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 1,00 m 
- Alçada: 1,00 m 
Braços d'escombrat: 
- Disposició: radial 
- Quantitat: 2 
Abocador: 
Materials: 
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501 
- Passarel: xapa estriada galvanitzada 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat 
- Abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,12 KW 
- Velocitat de sortida: 20 rpm 
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

P- 220

(VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 29Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €559,72uGNEM5520 Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb
unions i accessoris: 
- Servei: impulsió bombes fangs en excés 
- DN 100 
- Longitud: 7 m 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec
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(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €663,00uGNEM5600 Programador electrònic per a regs de les següents característiques: 
- Marca: SAFE-RAIN o similar 
- Nombre d'estacions: una
- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció 
- Amplada del programa: setmanal que es repeteix cíclicament 
- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per estació i programa o regs amb temps
iguals per estació i programa 
- Rellotge digital 
- Teclat per programar 
- Senyalització òptica 
- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm. 

P- 222

(SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)

 €153,63uGNEM6202 Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les Següents
Característiques: 
- Servei: Dosificació de polielectrolit 
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

P- 223

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €611,50uGNEM6212 Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les següents característiques:

- Servei: dosificació clorur fèrric 
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC
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(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €12.740,00uGNEM6550 Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular, construïts en polipropilè, per extracció
d'aire a desodoritzar de l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de fangs fins a la
unitat de tractament, incloent reixetes d'entrada d'aire al recinte de desodorització. 
- Cabal màxim de captació: 7500 m3 / h 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant.
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(DOTZE MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 30Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10.615,00uGNEM7103 Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents característiques: 
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent 
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg 
- Llum entre eixos de carrils: 6 m. 
- Velocitat d'elevació: 5 m / min. 
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min. 
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min. 
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m. 
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè 

Materials: 
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils 
- Aparell: acer forjat 
- Rodes: acer forjat 

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència motor elevació: 1,5 kW 
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW 
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW 

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 226

(DEU MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS)

 €5.064,27uGNEM7120 Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm 
- Potència absorbida: 8,45 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça 
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 11 KW 
- Velocitat: 2.940 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(CINC MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €18.026,13uGNEM7125 Graella de distribucción d'aire elevable formada per: 
- Marca: OMS-Saceda o equivalent 
- Mod: geo 100/304 
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI 304, amb guies en acer galvanitzat,
amb sistema d'elevació manual. 
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca Roeflex Roediger de 310 mm de
diàmetre per bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h

P- 228

(DIVUIT MIL VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €181,13uGNEM7140 Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kgP- 229
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 31Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €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- 230

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €47.807,50uGNEM7210 Equip per extracció i tractament d'aire, format per: 

Etapa d'humidificació

    Grup Electroventilador: 
    . Marca: TECNIUM o equivalent 
    . Cabal d'aire: 7500 m3 / h. 
    . Pressió estàtica: 2.500 Pa 
    . Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm. 
    - Protecció: IP-55
   
  Torre de humidificació 
    - Marca: TECNIUM o equivalent
    - Tipus: Vertical 
    - Model: ELFKK-10 
    - Material barrera química: PVC 
    - Material separador de gotes: PVC 
    - Diàmetre: 1000 mm 
    - Alçada total: 4500 mm. 
    - Gruix: 8 mm 
    - Indicador de nivell
  
  Bomba centrífuga horitzontal
    - Cabal: 8 m3/h
    - Alçada manómetrica: 14 mca
    - Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
    - Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
    - Protecció: IP-55
    - Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
      Acoblament al motor: directe 

Etapa tractament biològic

  Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
  Graella de suport biomassa amb puntals
    - Material: polipropilè
    - Gruix: 60 mm
    - Resistència: 2000 Kg/m2
  Banda perifèrica d'estanquitat
  Biomassa
    -Tipus: orgànic
    - Composició : bruc 100%
    - Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550 Kg/m3
    - Alçada 1,5 m 
    -Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
  Sistema de reg superficial
  Capa d'escorça de coco

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

P- 231

(QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 32Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €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
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(CINC MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €85,98uGNEM7453 Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigenP- 233
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €120,98uGNEM7501 Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de niló i ancoratges.P- 234
(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €1.042,18uGNEM7553 Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4''P- 235
(MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €11,60kgGNEM8000 Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb
ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

P- 236

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €155,82uGNEM8001 Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents característiques: 
- Alçada: 600 mm. 
- Amplada: 1.200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  
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(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €1.380,78uGNEM8007 Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent, compost per: 

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100 
- Transmissor de pH i temperatura 
- Sistema de neteja 
(Resta de característiques segons Esp Tec)
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(MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €1.843,05uGNEM8012 Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura d'oxigen dissolt en aigua de xarxa o aigua
residual 
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i
conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l 
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC
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(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 33Data: 16/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.403,68uGNEM8049 Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i
conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió 
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores 
- Rang de mesura:
 Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
  Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

P- 240

(TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €2.082,30uGNEM8082 Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals i processos en
general 
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
 

P- 241

(DOS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €36,00mGNEM8105 Sobreeixidor de les següents característiques: 
- Alçada: 200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat
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(TRENTA-SIS EUROS)

 €9,77uGNEM9003 Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE). 
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(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €29,70udGNEM9303 Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques: 
- Marca: C.H. o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Material: PVC
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(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €4.360,50uGNEM9507 Electroagitador de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat 
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m. 
- Capacitat del dipòsit: 30 m3 
- Posició de treball: vertical 
- Tipus d'amarratge: per brida 
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial 
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm 
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm. 
- Longitud de l'eix: 2.800 m. 
Materials: 
- Eix: acer al carboni 
- Agitador: acer al carboni 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2,2 KW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

P- 245

(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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 €44,70uGNEP0007 Caixa per a interruptor de control de poténciaP- 246
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €1.355,54uGNEP0014 Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment 

P- 247

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €31.511,00uGNEP0100 Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de gruix de dimensions aproximada 2.200
x 1.000 x 800 mm pintat amb pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic III, protecció diferencial de 300 mA
contactor i relé electrònic sèrie 193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i arrencador estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i variador de freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrancador directe amb dos
velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador  400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00; variadores de frecuencia según Esp. Téc.
3.19.02.00)

P- 248

(TRENTA-UN MIL CINC-CENTS ONZE EUROS)

 €85,05uGNEP0101 Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

P- 249

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €60,76uGNEP0104 Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

P- 250

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €4.150,00uGNEP0110 Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m
- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70 mm2 fins i tot sistema de presa de terra
format per dos elèctrodes d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de cable i elements de connexió

P- 251

(QUATRE MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

 €1.376,38uGNEP0333 Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o equivalent compost per: 
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i
conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics, digitals e ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC

P- 252

(MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €18.299,00uGNEP1000 Grup electrògen fix sobre bancada de les següents característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport

P- 253

(DIVUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS)

 €3.240,00uGNEP2110 Batería automàtica de condensadors per a correpció del factor de potència en B.T. de les
següents característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament: 
  3 fusibles APR
  1 contactor amb resistencies per al comandament de corrent capacitiva
   làmpada de senyalització per glaó

P- 254

(TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS)

 €14,42m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

P- 255

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €25,76uGR411004 Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 50-60 cm d'alçària, en C >10 L i clot de
plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

P- 256

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

 €21,47uGR432005 Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 257

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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 €22,25uGR433004 Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm d'alçària, en C-10 L i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 258

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €190,00uGR45510N Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la d'implantació de la nova EDAR, sempre que
l'estat dels mateixos ho faci possible, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el lloc d'ubicació final segons indiqui la
Direcció Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles i
protegir l'ull

P- 259

(CENT NORANTA EUROS)

 €1,03m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 260

(UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €775,13uO1CED80P Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 261

(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €1.040,87uO1CEDA02 Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 100
Inclou materials necessaris per a instal·lació

P- 262

(MIL QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €1.015,31uO1NU0007 Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell
sense contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions ideals:
Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft)
Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum. Compensació de velocitat del so Inclou
programari de configuració No inclou COMMUBOX (interface PC). Homologació: Zones no
classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2
fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet visualització corba
envolupant in situ.

P- 263

(MIL QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €8,55uODDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànolsP- 264
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €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- 265

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €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- 266

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €129,38uOE22U010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40
t, per a pou de registre, totalment col·locat

P- 267

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €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- 268

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €23,42mOF416211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 269

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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 €27,41mOF418211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 270

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

 €40,41mOF419211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 271

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €38,88mOF41A211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 272

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €54,46mOF41B211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 273

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €86,81mOF41C211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 274

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €100,81mOF41D211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 275

(CENT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €134,94mOF41F211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 276

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €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- 277

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €5,67mOFB1U509 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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- 278

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €7,53mOFB1U511 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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- 279

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €17,18mOFB1U516 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

P- 280

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €24,80mOFB1U520 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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- 281

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €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- 282

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €44,28mOFB1U528 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 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- 283

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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 €2,01mOFB1U603 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 284

(DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

 €3,18mOFB1U605 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 285

(TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €5,80mOFB1U607 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 286

(CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €1,86mOFB1U702 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 287

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €20,33mOFBC0248 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 288

(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €1.035,29uOG1C0300 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb
accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 289

(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €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- 290

(MIL TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €1.335,17uOG1C0500 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 500 x 500 amb accionament
manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 291

(MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €32.156,97uOH15U205 Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una
capacitat hidràulica de 2500 l/h

P- 292

(TRENTA-DOS MIL  CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €215,67uOI11E010 Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència, per
uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de
partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert.

P- 293

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €179,11uOK1AV005 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 294

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €206,87uOK1AV006 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 295

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €204,84uOK1AV008 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 296

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €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- 297

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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 €234,09uOK1AV015 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 298

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

 €183,48uOK1V1VC01 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

P- 299

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €187,43uOK1V1VC02 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

P- 300

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €213,39uOK1V1VC03 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259
- 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

P- 301

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

 €239,98uOK1V1VC04 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

P- 302

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

 €414,66uOK1V1VC06 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

P- 303

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €174,72uOK1V1VC10 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

P- 304

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

 €2.777,85uOK1V2VP15 Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt
automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.

P- 305

(DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €362,29uOK1V4RE01 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes
13.7 Kg

P- 306

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €399,30uOK1V4RE02 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15
Kg

P- 307

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

 €424,04uOK1V4RE03 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16. Pes
22 Kg

P- 308

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €193,68uOK1V5B03 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 P- 309
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €241,11uOK1V5B04 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10 P- 310
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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P-1 E5251010 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 25 peces/m2, com a

màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs

peça remat cumbrera i perfils tipus omega de subjecció.

47,96 €

Sense descomposició 47,96000 €

P-2 E5251030 m2 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat sandwich tipus ISOTAP 1000,

amb material auxiliar de col·locació.

55,25 €

Sense descomposició 55,25000 €

P-3 E5251032 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de

gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i

connectada al baixant

38,21 €

Sense descomposició 38,21000 €

P-4 E5251036 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 1,0 mm de gruix,

incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

44,71 €

Sense descomposició 44,71000 €

P-5 E61A331D m2 Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x10

cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,77 €

B0E945A0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 50x20x10 cm 4,89804 €

Altres conceptes 11,87196 €

P-6 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm

amb doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

20,54 €

B0E955F0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 50x20x15 cm 7,29708 €

Altres conceptes 13,24292 €

P-7 E61A991D m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x25 cm

amb doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

25,89 €

B0E955R0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 50x20x25 cm 10,09596 €

Altres conceptes 15,79404 €

P-8 E61ZU10N m Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locació 18,25 €

Sense descomposició 18,25000 €

P-9 E61ZU12N m Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de 20 x 5 cm, assegut amb morter

de ciment 1:6 polit i abrillantat, amb goteró

21,25 €

Sense descomposició 21,25000 €
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P-10 E700100N u Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia instal·lat 105,00 €

Sense descomposició 105,00000 €

P-11 E700102N u Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb dipòsit de descàrrega baix, inclós

mecanisme i seient instal·lat

201,00 €

Sense descomposició 201,00000 €

P-12 E700104N u Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada blanca, instal·lada, inclós griferia 170,45 €

Sense descomposició 170,45000 €

P-13 E700106N u Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres, portarrotllos, penjarobes, miralls,

banc, etc, col·locats

575,00 €

Sense descomposició 575,00000 €

P-14 E700108N u Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos aparells sanitaris en tub

d'acer galvanitzat, fins i tot calentador elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat, totalment

instal·lat

2.097,00 €

Sense descomposició 2.097,00000 €

P-15 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc fins connectar

amb el col·lector de desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars

necessaris totalment instal·lat

1.650,00 €

Sense descomposició 1.650,00000 €

P-16 E700114N u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment instal·lat 1.850,00 €

Sense descomposició 1.850,00000 €

P-17 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-18 E81116E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb

morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

18,52 €

Altres conceptes 18,52000 €

P-19 E81134E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter

de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

23,70 €

Altres conceptes 23,70000 €

P-20 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter

de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

22,31 €

Altres conceptes 22,31000 €

P-21 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 €
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Altres conceptes 23,87000 €

P-22 E82124JV m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica fina de

color marró de 28x14 cm, col.locada amb morter adhesiu

14,17 €

B0FG3JA5 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de c 3,99984 €

B0711000 kg Morter adhesiu 1,04958 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,39105 €

Altres conceptes 8,72953 €

P-23 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons

diluïda, i dues d'acabat

7,79 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 2,97500 €

Altres conceptes 4,81500 €

P-24 E898AC40 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de

fons diluïda, i dues d'acabat

9,00 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 2,97500 €

Altres conceptes 6,02500 €

P-25 E902100N m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta

amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de

2 cm de gruix, per a ús interior normal

26,39 €

Sense descomposició 26,39000 €

P-26 EG327203 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x1,5 mm2, muntat en

canalització

0,69 €

Sense descomposició 0,69000 €

P-27 EG327503 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en

canalització

1,76 €

Sense descomposició 1,76000 €

P-28 EGJ14111 u Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i ecexució compacta, per a centre

de transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1

vianants i 1 trasformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,

ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència.

11.996,20 €

Sense descomposició 11.996,20000 €

P-29 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-30 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

6,77 €
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cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,94000 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-31 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 €

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-32 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-33 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec

de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,38 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,04400 €

Altres conceptes 1,28800 €

P-34 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 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,48000 €

Altres conceptes 3,87200 €

P-35 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,

estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre

perfil teòric

7,96 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,04400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

Altres conceptes 3,86800 €

P-36 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-37 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 €
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B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 21,04000 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-38 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-39 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-40 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-41 G3Z1U050 m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa

d'acabat de morter i una capa de pintura de recobriment

25,43 €

Sense descomposició 25,43000 €

P-42 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en

calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de

protecció de les zones de soldadures

2,94 €

B44ZU021 kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i gal 1,51200 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,06250 €

Altres conceptes 1,36550 €

P-43 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs

col·locació, vibrat i curat

97,59 €

B0653P02 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, 84,26250 €

Altres conceptes 13,32750 €

P-44 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i

encepats inclòs col·locació, vibrat i curat

96,50 €

B0653P02 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, 84,26250 €

Altres conceptes 12,23750 €

P-45 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats,

inclòs col·locació, vibrat i curat

107,26 €

B0653P03 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa+ 91,00350 €

Altres conceptes 16,25650 €

P-46 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a

fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

106,24 €
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B0653P03 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa+ 91,00350 €

Altres conceptes 15,23650 €

P-47 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-48 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe

d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

93,65 €

B060R2B1 m3 Formigó HM-20/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d 82,74000 €

Altres conceptes 10,91000 €

P-49 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-50 G4D01085 m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada. 5,07 €

Sense descomposició 5,07000 €

P-51 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures de base rectilínia

d'alçària fins a 3 metres

34,74 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,37172 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,59840 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,28800 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,21000 €

Altres conceptes 32,27188 €

P-52 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal 31,57 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,57660 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

Altres conceptes 27,95415 €

P-53 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 24,69 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €

Altres conceptes 21,65075 €

P-54 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 28,56 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €

Altres conceptes 23,39075 €

P-55 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical 41,31 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,78600 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 4,30408 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,74000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €

Altres conceptes 28,92467 €

P-56 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical 49,34 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 5,86920 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,78600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,74000 €

Altres conceptes 35,38955 €

P-57 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,05 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,42801 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 5,56000 €

Altres conceptes 4,00199 €

P-58 G4E2R02N m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190

mm, R-6 de morter de ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN

771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats amb

formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

49,84 €

Sense descomposició 49,84000 €

P-59 G4E3R020 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment de 40x20x20 cm, d'una cara

vista i una cara per a revestir, col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals

massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

50,54 €

Sense descomposició 50,54000 €

P-60 G4E3R02N m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 390x240x190

mm, R-6 de morter de ciment gris d'una cara vista i una cara per a revestir, de categoria I,

segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb traves, brancals i

llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

50,54 €
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Sense descomposició 50,54000 €

P-61 G4L1U02N u Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de pendent per una càrrega màxima

de 750 kg/m i una longitud de 11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i col·locació

1.473,85 €

Sense descomposició 1.473,85000 €

P-62 G4L1U04N m Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó de 6,50 m de longitud, amb

separació de 1,50 m entre recolçaments de placa coberta, amb p.p. d'elements de fixació,

inclòs transport i col·locació

30,53 €

Sense descomposició 30,53000 €

P-63 G4L1U50N m Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de longitud, per a pont grua de 6,3 t,

totalment col·locada

200,66 €

Sense descomposició 200,66000 €

P-64 G4L1U55N u Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada 155,15 €

Sense descomposició 155,15000 €

P-65 G4L1U60N u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 7,40 m d'altura lliure,

totalment col·locats

1.470,96 €

Sense descomposició 1.470,96000 €

P-66 G4L1U61N u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat T02 i 5,90 m d'altura lliure,

totalment col·locats

1.102,00 €

Sense descomposició 1.102,00000 €

P-67 G4Z9U01N m Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similar 10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

P-68 G4Z9U03N m2 Subministrament i col·locació de plaques alleugerades prefabricat in situ de formigó armat

amb àrid fi de 12 cm de gruix de 0,48 x 0,99 cm, amb perforacions de D16 mm.

35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-69 G614R120 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir, col.locat

amb morter mixt 1:2:10

11,35 €

Sense descomposició 11,35000 €

P-70 G6251005 m3 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment Portland i sorra de riu en formació

de parets verticals de qualsevol gruix, inclòs subministrament del material i la seva execució.

178,12 €

Sense descomposició 178,12000 €

P-71 G62A1010 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de

1,50 x 2,50 m.

274,50 €

Sense descomposició 274,50000 €

P-72 G62A1011 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés personal de

1,00 x 2,50 m.

225,00 €

Sense descomposició 225,00000 €

P-73 G62A1012 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés personal de

2,00 x 2,50 m.

372,00 €
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Sense descomposició 372,00000 €

P-74 G62A1022 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria

i equips de 3,00 x 4,00 m.

760,00 €

Sense descomposició 760,00000 €

P-75 G62A1024 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria

i equips de 4,00 x 4,00 m.

1.075,00 €

Sense descomposició 1.075,00000 €

P-76 G62B1010 m2 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i premsat, incolor, col·locat

amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

255,00 €

Sense descomposició 255,00000 €

P-77 G630100N m2 Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i seguretat, pintada i col·locada 105,90 €

Sense descomposició 105,90000 €

P-78 G6A1N040 u Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de mamparas metal·liques tipus Sandwich,

incloent-hi p.p. de marc, guies i ancoratges per extracció.

1.159,81 €

Sense descomposició 1.159,81000 €

P-79 G7C1100N m2 Fibra de vidre per a insonorització en sala desodorització 17,05 €

Sense descomposició 17,05000 €

P-80 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-81 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla

expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

28,78 €

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 6,42000 €

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 19,31000 €

Altres conceptes 3,05000 €

P-82 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20

kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

8,57 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 2,28500 €

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 2,05700 €

Altres conceptes 4,22800 €

P-83 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en

calent amb pistola manual

3,92 €

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 1,51200 €

Altres conceptes 2,40800 €

P-84 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 €
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P-85 G887U015 m Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per anivellació coronació en murs

decantadors

31,00 €

Sense descomposició 31,00000 €

P-86 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues

d'acabat

7,12 €

B89ZUC01 kg Pintura al silicat 1,97450 €

Altres conceptes 5,14550 €

P-87 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,48 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,21600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

Altres conceptes 1,21600 €

P-88 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,

inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

14,46 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,14772 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,70228 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,63550 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13100 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04140 €

Altres conceptes 7,00210 €

P-89 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

20,02 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,72158 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,44150 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04140 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,24644 €

Altres conceptes 8,63808 €

P-90 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del

terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les

feines adients

29,08 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,45940 €

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 5,32350 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,15622 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,43400 €

Altres conceptes 14,70688 €

P-91 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb

estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

104,50 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,59800 €

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 77,86800 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 9,38000 €

Altres conceptes 15,65400 €

P-92 GAR1U055 m Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m d'alçària sobre muret, formada per

sabata correguda de 0.45 x 0.45 m de formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb blocs de

formigó de 20 cm, amb malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de

malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre,

separats 3,00 m com a màxim, incloent excavació, tensors, tornapuntes i material auxiliar

59,24 €

Sense descomposició 59,24000 €

P-93 GAR2100N u Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de 2,40x2 m, amb bastidor de tub de

80x50 mm i malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de

d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a

fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat

dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25

835,00 €

Sense descomposició 835,00000 €

P-94 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm

de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser

inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,

incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

78,54 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,39030 €

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 43,80000 €

Altres conceptes 34,34970 €

P-95 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm

de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser

superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura

esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

95,25 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,39030 €

BB12UC02 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 55,61000 €

Altres conceptes 39,24970 €

P-96 GB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà

d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

amb formigonera de 165 l

82,52 €
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BB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de pas 65,02000 €

Altres conceptes 17,50000 €

P-97 GB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm,

plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície

màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera

de 165 l

86,69 €

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 69,19000 €

Altres conceptes 17,50000 €

P-98 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,

entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de

ruptura, segons plànols

245,82 €

B071U001 m3 Morter M-80 1,11080 €

BD5ZU001 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 46,58000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,76000 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,04600 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,02200 €

B0A31000 kg Clau acer 0,39550 €

Altres conceptes 122,90570 €

P-99 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb

formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de

càrrega, segons plànols

268,54 €

B071U001 m3 Morter M-80 0,44432 €

BD5ZU002 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 101,38000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,33900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,60000 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 4,27800 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 35,84920 €

Altres conceptes 122,64948 €

P-100 GDK2N058 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm

de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

330,61 €

Sense descomposició 330,61000 €

P-101 GDK2N060 u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó armat

HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació, replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i

graons de polipropilè.

280,78 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 5,40000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,01996 €
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B0DF8H0A UT Motlle metàl.lic, per a encofrat de pericó de registre de 60 x 60 x 150 cm, per a 150 us 1,19000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 231,62400 €

Altres conceptes 41,54604 €

P-102 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-103 GDKZR015 m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de presentació, inclòs

elements de fixació

175,00 €

Sense descomposició 175,00000 €

P-104 GG110030 u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 60x60x60,

inclos el transport i muntatge a obra.

53,89 €

Sense descomposició 53,89000 €

P-105 GG110040 u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de dimensions 40x40x40,

inclos el transport i muntatge a obra.

31,68 €

Sense descomposició 31,68000 €

P-106 GG110045 u Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb lluminària de policarbonat, amb xapa

d'alumini, portaglobus de fosa injectada d'alumini, lames deflectores de xapa d'alumini pintats

en color blanc, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta, de potència 150 W, col.locat

sobre dau de formigó

1.398,43 €

Sense descomposició 1.398,43000 €

P-107 GG110050 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i

acoblat al suport

476,32 €

Sense descomposició 476,32000 €

P-108 GG112010 u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb

les següents característiques:

- Un = 25 KV

- In = 400 A

- Icc = 16 KA/40 KA

- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm

- comandament: manual tipus B

S'inclou el muntatge i connexió

2.600,67 €

Sense descomposició 2.600,67000 €

P-109 GG112012 u Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament muntats i conexionats els aparells i

materials adequats, amb les següents característiques:

- Un = 25 KV

6.386,49 €
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- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm

S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres transformadors d'intensitat per a

la mesurament de la energia elèctrica cunsumida

S'inclou el muntatge i connexió

Sense descomposició 6.386,49000 €

P-110 GG112014 u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a una eventual immersió, amb

les següents característiques:

- Un = 25 KV

- In = 400 A

- Icc = 16 KA/40 KA

- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm

- comandament: manual tipus B

S'inclou el muntatge i connexió

5.006,78 €

Sense descomposició 5.006,78000 €

P-111 GG112016 u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment, degudament muntat i

conexionat, emprant conductor de coure nu de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques

d'acer courejat de 14 mm de diàmetre.

Característiques:

- geometria: anell rectangular

- profunditat: 0,5 m

- nombre de piques: 8

- longitud de piques: 2 m

- dimensions del rectangle: 37x15 m

2.534,29 €

Sense descomposició 2.534,29000 €

P-112 GG112018 u Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o neutre del transformador. Instal·lació

exterior realitzada amb coure aïtllat, degudament muntada i conexionada.

Característiques:

- geometria: piques alineades

- profunditat: 0,5 m

- nombre de piques: 2

- longitud de piques: 2 m

- distància entre piques: 3,00 m

679,10 €

Sense descomposició 679,10000 €

P-113 GG112020 u Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de posada a terra de protecció en l'edifici

de transformació, amb el conductor de coure nu, engrapat a la paret i connectat als equips de

MT i altre aparamenta de l'edifici, així com una caixa general de terra de protecció segons les

normes de la companyia subministradora

462,92 €
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Sense descomposició 462,92000 €

P-114 GG112022 u Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert integral:

- Potència: 250 KVA

- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%

- Tensió secundària: 3*400-230 V

- connexió: triangle - estrella

6.242,69 €

Sense descomposició 6.242,69000 €

P-115 GG112024 u Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30 KV AL, de secció 150 mm2, del

tipus 24 terminacions elastimold, en un extremo con difusor i model OTK. En l'altre extrem

són del tipus enchufable recta i model K152

964,06 €

Sense descomposició 964,06000 €

P-116 GG112026 u Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de 1x240 mm2 (etilè-propileno)

sense armadura, i tots els accessoris per la conexió, formats per un grup de cables en la

quantitat 1 fase + 1xnmeitrp. De 2,50 m de longitud

632,15 €

Sense descomposició 632,15000 €

P-117 GG112028 u Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:

- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV pols amb bloc de relés

magnetotèrmics, tipus Compact NS400 de Merlin Guerin o equivalent, de característiques:

- In = 400A

- Icc = 25 kA. NE

- 4 fusibles de 400 A

2.108,77 €

Sense descomposició 2.108,77000 €

P-118 GG112030 u Armari mesura format per:

- Armari mural IP-55

- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a mesura de energia activa-reactiva

multitarifa i maxímetre (3   trafos 100/5, classe 0,5)

- Registrador electrònic i regleta de verificació

2.813,57 €
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Sense descomposició 2.813,57000 €

P-119 GG112032 u Protecció metàl·lica per a defensa del transformador 331,91 €

Sense descomposició 331,91000 €

P-120 GG112034 u Enllumenat normal i d'emergència format per:

Interruptor diferencial

- Tipus 2x25A-30mA

Interruptors magnetotèrmics:

- Quantitat: 2 u

- Tipus I+N de 10A

Pantalles fluorescents estanques

- Quantitat: 1 u

- Tubs: 1x36 W

Aparells autònoms d'emergència

- Quantitat 1 u

Tipus: IP66-170 Lm

Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors HO7V-K

447,69 €

Sense descomposició 447,69000 €

P-121 GG112036 u Equip de seguretat i maniobra compost per:

banqueta aïllant

parell de guants d'amiant

extintor d'eficàcia 89b

una palanca d'accionament

armari de primers auxilis

546,99 €

Sense descomposició 546,99000 €

P-122 GG112038 u Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o similar, per a xarxes

polucionades, per a instal·lació de compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb

disyuntor MG, en cofret IP31 de dimensions 240x340x270 mm.

475,00 €

Sense descomposició 475,00000 €

P-123 GG113000 u Soldadura aluminotèrmica cable-cable

- Forma: en T

- Cable: 35/50 mm2

14,83 €

Sense descomposició 14,83000 €

P-124 GG122D03 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat

de dimensions 360x360x170, contenint el següent aparellatge:

1.037,89 €
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- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A - 10 KA, amb protecció

diferencial de 30 mA.

- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:

1 ud I+N de 10 A

2 ud I+N de 16 A

1 ud I+N de 20 A

2 ud III+N de 10 A

2 ud III+N de 20 A

Sense descomposició 1.037,89000 €

P-125 GG122D04 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per armari aïllant de policarbonat

de dimensions 360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A - 10 KA, amb protecció

diferencial de 30 mA.

- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents intensitats:

4 ud I+N de 10 A

1 ud I+N de 20 A

2 ud I+N de 16 A

581,63 €

Sense descomposició 581,63000 €

P-126 GG125000 PA Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT (25KV) a nova ET incloent·hi

connexionat a línia existent, dues torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada i

conexió a ET, tot inclòs

26.025,00 €

Sense descomposició 26.025,00000 €

P-127 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus

CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

10,94 €

BG150015 u Caixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm, IP-55 2,84000 €

Altres conceptes 8,10000 €

P-128 GG22U010 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure d'halògens amb grau 7

de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,

muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

3,53 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,03396 €

BG220010 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 16 mm, lliure d'halògens amb 0,50000 €

Altres conceptes 2,99604 €

P-129 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7

de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,

muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

7,00 €
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BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,03396 €

BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb 2,32000 €

Altres conceptes 4,64604 €

P-130 GG241402 m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 i muntat superficialment,

inclòs transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari

5,28 €

BGW24000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer 0,09944 €

BG2414U0 m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 2,01000 €

Altres conceptes 3,17056 €

P-131 GG2C1602 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb

part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

22,50 €

Sense descomposició 22,50000 €

P-132 GG2D0400 m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de 600x30 mm, model BP marca

CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a

obra i muntatge superficial

46,48 €

BG2D0400 m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de 600x30 mm, model BP ma 34,24000 €

Altres conceptes 12,24000 €

P-133 GG311B0V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs

transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

7,06 €

BG311B0U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 se 4,89000 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-134 GG311D0V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs

transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

11,25 €

BG311D0U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 s 8,33000 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-135 GG31220V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs

transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

1,76 €

BG31220U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 s 0,46000 €

Altres conceptes 1,30000 €
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P-136 GG31250V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs

transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

3,10 €

BG31250U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 seg 1,24000 €

Altres conceptes 1,86000 €

P-137 GG31428V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs

transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

2,50 €

Sense descomposició 2,50000 €

P-138 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs

transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

2,69 €

BG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 s 1,08000 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-139 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs

transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

4,28 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 seg 2,19000 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-140 GG31456V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs

transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

3,10 €

Sense descomposició 3,10000 €

P-141 GG31BGDV m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120

segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent,

inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i

material auxiliar necessari

162,88 €

BG31BGDU m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/ 155,46000 €

Altres conceptes 7,42000 €

P-142 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar

necessari

6,73 €
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BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,14336 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,27000 €

Altres conceptes 5,31664 €

P-143 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra

soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i

soldadures aluminotèrmiques

16,03 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,20736 €

BG38U050 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 3,28000 €

Altres conceptes 12,54264 €

P-144 GG381060 m Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè, làmina de

plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases, completament acabat

10,05 €

Sense descomposició 10,05000 €

P-145 GG381062 m Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada, inclosa excavació, formigó, tub de

polietilè i reblert compactat de rases, completament acabat

22,75 €

Sense descomposició 22,75000 €

P-146 GG3A0102 m Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,52 €

Sense descomposició 23,52000 €

P-147 GG3A0104 u Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a terra 100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-148 GG402010 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma

rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

64,59 €

Sense descomposició 64,59000 €

P-149 GG402018 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb

grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

12,30 €
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Sense descomposició 12,30000 €

P-150 GG402024 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal

segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

13,86 €

Sense descomposició 13,86000 €

P-151 GG402028 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat

superficialment

12,04 €

Sense descomposició 12,04000 €

P-152 GHA1PEC6 u Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de  1500 kg

Velocitat d'elevació 6 m/min

Elevació 3 m

2.404,41 €

Altres conceptes 2.404,41000 €

P-153 GJS11010 U Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal.lació,

muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs

completament acabat.

181,72 €

Sense descomposició 181,72000 €

P-154 GJS11012 U Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segons s'indica en els plànols,

inclou subministrament, col.locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit

amb morter, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

41,47 €

Sense descomposició 41,47000 €

P-155 GJS11030 u Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua potable, inclòs armari i p.p. d'obra

civil necessària

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-156 GJS11032 u Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els següents elements:

- 1 regulador de pressió 1-1/2

- 2 manómetre de glicerina

- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2

- 1 Electrovàlvula 1-1/2

607,00 €

Sense descomposició 607,00000 €

P-157 GNEC0005 u Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54 amb porta transparent de

dimensions aproximades 2200 x 1000 x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració adequada per 96ED / 96SD / 16EA /

8SA, compost per els següents elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar

- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar

- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació gàlvanica

- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació gàlvanica

- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació gàlvanica

- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació gàlvanica

- 4 con·nectors frontals 392

- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida

Incloent-hi subministrament del material i muntatge.

15.277,00 €
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Altres conceptes 15.277,00000 €

P-158 GNEC0020 u Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D 352 (3,2 GHz, 533MHz FSB, 512

KB SLC) / 120GB SATA HDD, muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256 MB),

resta de característiques segons ETG.

3.524,83 €

Altres conceptes 3.524,83000 €

P-159 GNEC0025 u Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per a equips de control informatic. 416,99 €

Altres conceptes 416,99000 €

P-160 GNEC0030 u Software Scada Siemens o similar:

- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P

- Programació de l'aplicació

- Enginyeria, documentació i posada en marxa

6.284,30 €

Altres conceptes 6.284,30000 €

P-161 GNEC0035 u Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb connector Siemens o similar 1.192,40 €

Altres conceptes 1.192,40000 €

P-162 GNEC0040 u Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000 VA, 230 V, formada per

rectificador, contactor estàtic, by-pass i bateria d'acumuladors per autonomia  de 10 minuts

1.109,27 €

Altres conceptes 1.109,27000 €

P-163 GNEC0045 u Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA. Inclòs connexionat i pp cablejat i

accessoris

1.500,00 €

Altres conceptes 1.500,00000 €

P-164 GNEM0005 u Graella formada per canonada de PVC DN 100, per distribucción d'aire a dessorador, amb 8

unitats. de difusors de bombolla gruixudes, marca EIMCO o similar, amb vàlvules de bola de

tancament.

293,90 €

Sense descomposició 293,90000 €

P-165 GNEM0025 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat

- DN 100

- Longitud: 500 mm.

Materials:

- Rodet: St 33

- Brida i placa: St 37.2

Acabat:

- Segons Esp Tec

101,08 €

Sense descomposició 101,08000 €

P-166 GNEM0099 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat

- DN 100

- Longitud: 250 mm.

Materials:

- Rodet: St 33

- Brida i placa: St 37.2

74,12 €
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Acabat:

- Segons Esp Tec

Sense descomposició 74,12000 €

P-167 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:

- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25

- Un (1) ràcord ràpid

86,25 €

Altres conceptes 86,25000 €

P-168 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:

- Marca: BOURDON o similar

- Tipus: moll tubular

- Diàmetre d'esfera: 100 mm

- Escala: segons condicions d'instal·lació

Accessoris:

- Separador de membrana

- Vàlvula d'aillament i purga

Acabat:

- Segons standard del fabricant

325,57 €

Altres conceptes 325,57000 €

P-169 GNEM0104 u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440, incloent vàlvules de bola, unions i

accesoris

- Servei: distribucció d'aigua industrial

- Diàmetre: 25 mm

- Unions: roscades

Acabat

- Segons Esp. Tec.

228,00 €

Sense descomposició 228,00000 €

P-170 GNEM0105 u Transportador compactador de cargol sense fi de les següents característiques:

- Marca: FILTRAMASSA o similar

- Disposició: horitzontal

- Material a transportar: residus agiua bruta

- Capacitat: 1,50 m3/h

- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m

- Longitud transportador: 5 m.

- Diàmetre hèlix: 200 mm

- Velocitat:  33  rpm

- Tremuja de descàrrega de 1,30 m

Materials:

- Canal: acer A 410b

- Hèlix: acer A 410b

- Eix: acer CK-45

Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)

9.275,80 €
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- Tipus: monobloc

- Potencia: 0,75 kW

- Velocitat de sortida: 1500 rpm

Acabat:

- Segun standard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

Sense descomposició 9.275,80000 €

P-171 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat

- DN 100

- Longitud: 500 mm.

Materials:

- Rodet: St 33

- Brida i placa: St 37.2

Acabat:

- Segons Esp Tec

162,29 €

Sense descomposició 162,29000 €

P-172 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat

DN 150

- Longitud: 500 mm.

Materials:

- Rodet: St 33

- Brida i placa: St 37.2

Acabat:

- Segons Esp Tec

251,08 €

Sense descomposició 251,08000 €

P-173 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb brida boja en un extrem i

placa d'estanqueïtat, de les següents característiques:

- DN 200

- Longitud: 500 mm

Materials:

- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L

- Brides: alumini

222,33 €

Altres conceptes 222,33000 €

P-174 GNEM0195 u Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos, de les següents

característiques:

- Marca: FILTRAMASSA o similar

- Tipus: vertical

Dimensions del canal:

- Ample: 0,40 m.

- Alçada: 1,00 m.

Reixa estatica:

- Tipus: recta

20.029,33 €
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- Inclinació vertical: 75 graus

- Separació entre barrots: 20 mm.

- Ample  de pletines: 12 mm

Bastidor:

- Tipus: monobloc

Materials:

- Reixa: acer inoxidable AISI 304

- Pinta: acer inoxidable AISI 304

- Bastidor: acer inoxidable AISI 304

Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp. Tec.)

- Tipus: monobloc

- Potencia: 0,75 KW

- Velocitat de sortida: 10 rpm

Automatismes:

- Llimitador de par

- Temporizador i presió diferencial

Acabat:

- Segons Esp. Tec.

Sense descomposició 20.029,33000 €

P-175 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques:

- Marca: ROS o equivalent

- Tipus: tancat amb tapa abatible

- Capacitat 1 m3

- 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

Acabat:

- Segons Esp Tèc

548,26 €

Sense descomposició 548,26000 €

P-176 GNEM0315 u Tamís rotatiu de les següents característiques:

- Marca: FILTRAMASSA o equivalent

- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.

- Caball: 126.6 m3/h

- Forma del tamís: cilíndrica

- Llum de pas: 1,5 mm.

Materials:

- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L

- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L

Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp. Tec)

- Tipus: monobloc

- Potencia: 0,37 KW

- Velocitat de sortida: 9 rpm

Acabat:

- Segons standard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

9.117,50 €
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Sense descomposició 9.117,50000 €

P-177 GNEM0316 u Pont grua birrail de les següents característiques:

- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar

- Capacitat de càrrega: 6000 kg

- Velocitat d'elevació: 3 m/min

- Velocitat de translació del carro: 20 m/min

- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m

- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials

- Tambor: tub d'acer semi dur laminat

Accionament: motoreductor  elèctrics

- Tipus: monoboc

- Potencia: motor  elevació 4,5 kW

- Potencia: motor translació carro 0,45 kW

- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:

- Segons estàndards del fabricant

Inclòs subministre del material, muntatge i proves de funcionament.

16.725,00 €

Sense descomposició 16.725,00000 €

P-178 GNEM0405 u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de

les vàlvules pneumàtiques, fins i tot vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies

per comandament

- Diàmetre 1 / 2''

- Longitud: 4 m

Materials:

- Canonades: acer inoxidable AISI 316L

- falques: coure recuit

309,40 €

Sense descomposició 309,40000 €

P-179 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:

- Marca: TRANSRIC o similar

- Tipus: obert

- Capacitat: 5 m3

- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4

- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç

Acabat:

1.399,00 €
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- Segons standard del fabricant

(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

Sense descomposició 1.399,00000 €

P-180 GNEM0536 u Grup moto- bomba centrífuga de les següents característiques:

- Marca: ABS o similar

- Execució. submergible

- Instal·lació: fixa

- Fluid a bombejar: fangs excés

- Cabal : 6 m3/h

- Alçada manomètrica: 7 mca

- Velocitat de la bomba: 1450 rpm

- Tipus d'impulsor: vòrtex

- Pas sòlids: 60 mm

- Rendiment: 31%

Materials:

- Cos: fosa GG-25

- Rodet: fosa GG-25

- Eix: acer inoxidable AISI 420

Accionament: motor elèctric

- Potencia 3 KW

- Velocitat: 1450 rpm

- Aïllament: classe F

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp. Téc.

1.796,85 €

Altres conceptes 1.796,85000 €

P-181 GNEM0542 u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques:

- Marca: ABS o similar

- Execució: submergible

- Instal·lació: fixa

- Fluid a bombar: aigua bruta

- Cabal: 65 m3 / h.

- Alçada manomètrica: 6 m.c.a.

- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm

- Tipus d'impulsor: vortex

- Pas lliure de sòlids: 60 mm.

- Rendiment: 41,1%

- Tipus de tancament: doble mecanic

Materials:

- Carcassa: fosa GG-25

- Rodet: fonería GG-25

- Eix: acer inoxidable AISI 420

2.431,35 €
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Accionament: motor elèctric trifàsic

- Potència: 3 kW.

- Velocitat: 1.400 rpm

- Aïllament: classe F

- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec )

Sense descomposició 2.431,35000 €

P-182 GNEM0545 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i

accessoris

- Servei: impulsió bombes buidats

- Diàmetre principal: 100 mm

- Ramals de sortida: 2 de DN 100

- Material: acer inoxidable AISI 316 L

Acabat:

- Segons Esp Tec

610,15 €

Sense descomposició 610,15000 €

P-183 GNEM0605 u Classificador rentador de sorres de les següents característiques:

- Marca: FILTRAMASSA o similar

- Model: CT15/15

- Tipus: Cargol sense fi

- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h

- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h

Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec)

- Tipus: monobloc

- Potència: 0,37 kW

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

9.157,50 €

Sense descomposició 9.157,50000 €

P-184 GNEM0810 u Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de greixos i flotants, de les

següents característiques:

- Marca: FILTRAMASSA o equivalent

- Per a un cabal de 10 m3 / h

- Longitud del tanc: 2430 mm

- Amplada del tanc: 1000 mm

- Alçada total: 2190 mm

Materials:

- Xassís: acer inoxidable AISI 304

- Eix: acer inox. AISI 304

- Rascadors: 4 ud

Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc)

- Tipus: monobloc

- Potència: 0,18 KW

12.068,31 €
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- Velocitat de sortida: 2,7 rpm

Acabat:

- Segons estàndard de fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tèc)

Sense descomposició 12.068,31000 €

P-185 GNEM1007 u Ventilador extractor helicoïdal de les següents característiques:

- Marca: CASALS o similar

- Cabal màxim:1500 m3 / h.

- Velocitat: 2.860 rpm

- Potència absorbida: 200 W

- Nivell sonor: 76 dB (A)

Materials:

- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre

- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre

Accionament: motor elèctric segons ETG

- Potència: 200 W

- Execució: IP 65

Accessoris:

- Obturador tipus persiana

- Reixeta de protecció

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

244,23 €

Sense descomposició 244,23000 €

P-186 GNEM1120 u Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20 x 0,20 x 0,30 m 184,30 €

Sense descomposició 184,30000 €

P-187 GNEM1122 u Brida plana per soldar

- DN 65 mm

- PN 10 segons DIN 2.502

- Material: Acer inoxidable AISI 316

Acabat: Acer inoxidable AISI 316

- Segons Esp Tec

38,59 €

Sense descomposició 38,59000 €

P-188 GNEM1124 u Brida plana per soldar

- DN 100 mm

- PN 10 segons DIN 2.502

- Material: Acer inoxidable AISI 316

Acabat: Acer inoxidable AISI 316

- Segons Esp Tec

52,93 €
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Sense descomposició 52,93000 €

P-189 GNEM1405 u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a pressió, per comandament de

les vàlvules pneumàtiques, inclosa vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies

per comandament

- Diàmetre 1 / 2''

- Longitud: 4 m

Materials:

- Canonades: acer inoxidable AISI 316L

- Falques: coure recuit

309,40 €

Sense descomposició 309,40000 €

P-190 GNEM1506 u Vàlvula de bola de les següents característiques:

- Marca: CH o similar

- DN 50

- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C

- Connexions: roscades

- Accionament: manual per clau

- Material: PVC

(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec)

20,44 €

Sense descomposició 20,44000 €

P-191 GNEM2006 u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques:

- Marca: SEEPEX o equivalent

- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%

- Densitat: 1 kg/dm3

- Cabal: 40-250 l / h

- Alçada manomètrica: 10 m.c.a

- Velocitat de la bomba: 42-261pm

- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal

- Tipus de tancament: empaquetadura

- Pas de sòlids: 1 mm

Materials:

- Cos: fosa GG 25

- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29

- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat

Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons Esp Tec)

- Tipus: monobloc

- Potència: 0,37 KW

- Velocitat de sortida: 1380 rpm

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

1.440,99 €
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Sense descomposició 1.440,99000 €

P-192 GNEM2007 u Grup motobomba dosificadora de les següents característiques:

- Marca: DOSAPRO o similar

- Tipus: membrana

- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial

- Cabal màxim: 5  l / h.

- Pressió màxima: 12 kg/cm2

- Cadència: 144 gpm

Materials:

- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE

- Caixa de vàlvules: polipropilè

- Membrana: Vitón

Accionament: motor elèctric segons Esp Tec

- Potència: 120 W

- Velocitat: 1.500 rpm

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec

1.067,85 €

Sense descomposició 1.067,85000 €

P-193 GNEM2040 u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents característiques:

- Marca: SEEPEX o similar

- Fluid a bombar: fangs espessits al 5%

- Cabal: 1 a 4 m3 / h.

- Alçada manomètrica: 10 m.c.a.

- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm

- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal

- Tipus de tancament: c. silici

Materials:

- Cos: fosa GG-25

- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom dur 250 micres

- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088

- Estartor: NBR perbunan

Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec

- Tipus: monobloc

- Potència: 1,5 KW

- Velocitat de sortida: 1400 rpm

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

2.348,60 €
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Sense descomposició 2.348,60000 €

P-194 GNEM2050 u Grup de pressió de les següents característiques:

- Marca: Ercole MARELLI o similar

- Fluid a bombar: aigua tractada

- Cabal: 5 m3 / h.

- Pressió: 70 m.c.a.

Format per:

- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva)

. Cabal unitari: 5 m3 / h.

. Pressió: 70 m.c.a.

. Tancament: mecànic

. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl

. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència 2,25 KW a 3.000 rpm

- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge a 8 kg/cm2

- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2

- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2

- Un quadre elèctric

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

1.852,20 €

Sense descomposició 1.852,20000 €

P-195 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:

- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar

- DN 50

- PN 10

- Muntatge: entre brides DIN 2.502

- Accionament: manual per palanca

Materials:

- Cos: ferro colat GG-25

- Disc: fosa nodular GGG-40

- Eix: acer inoxidable AISI 420

- Seients: E.P.D.M.

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

49,15 €
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Sense descomposició 49,15000 €

P-196 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:

- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar

- DN 100

- PN 10

- Muntatge: entre brides DIN 2.502

- Accionament: manual per palanca

Materials:

- Cos: ferro colat GG-25

- Disc: fosa nodular GGG-40

- Eix: acer inoxidable AISI 420

- Seients: E.P.D.M.

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

65,01 €

Sense descomposició 65,01000 €

P-197 GNEM2530 u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques:

- Marca: ABS o similar

- Execució: submergible

- Instal·lació: fixa

- Fluid a bombar: fangs recirculat

- Cabal: 30 m3 / h.

- Alçada manomètrica: 5 m.c.a.

- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm

- Tipus d'impulsor: vortex

- Pas lliure de sòlids: 60 mm.

- Rendiment: 42,5%

- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici

Materials:

- Carcassa: fosa GG-25

- Rodet: fosa GG-25

- Eix: acer inoxidable AISI 420

Accionament: motor elèctric trifàsic

- Potència: 1,3 kW.

- Velocitat: 1.450 rpm

- Aïllament: classe F

- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs d'ancoratge

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

1.796,85 €
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Sense descomposició 1.796,85000 €

P-198 GNEM2535 ud Grup motobomba centrífuga de les següents característiques:

- Marca: ABS o similar

- Execució: submergible

- Instal·lació: fixa

- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts

- Cabal: 15 m3 / h.

- Alçada manomètrica: 10 m.c.a.

- Velocitat de la bomba: 1450 rpm

- Tipus d'impulsor: vòrtex

- Pas lliure de sòlids: 60 mm.

- Rendiment: 31,2%

- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici

Materials:

- Carcassa: fosa GG-25

- Rodet: fosa GG-25

- Eix: acer inoxidable AISI 420

Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc

- Potència: 3 kW

- Velocitat: 1.450 rpm

- Aïllament: classe F

- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

2.431,35 €

Sense descomposició 2.431,35000 €

P-199 GNEM2550 u Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques:

- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent

- Anells plàstics ranurats de 130 micres

- Connexió: 2''

- Cabal màxim: 25 m3 / h

- Amb manòmetre, col.lector

- Pressió màxima: 10 kg

- Programador alimentació 220V - 50 Hz

2.405,70 €
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Sense descomposició 2.405,70000 €

P-200 GNEM2567 u Grup motobomba centrifuga de les següents Característiques:

- Marca: ABS o equivalent

- Execució: submergible

- Instal lació: Fixa

- Fluid un bomber: Greixos i flotants

- Cabal: 3 m3 / h.

- Alçada manomètrica: 5 m.c.a.

- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm.

- Tipus d'impulsor: vòrtex d'

- Pas lliure de sòlids: 60 mm.

- Rendiment: 13,5%

- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici

Materials:

- Carcassa: Fosa GG-25

- Rodet: Fundició GG-25

- Eix: acer inox. AISI 420

Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.

- Potència: 1,9 KW

- Velocitat: 1,450 rpm.

- Aïllament: Classe F

- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia espàrrecs i d'ancoratge

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons ESP. Tec )

1.796,85 €

Sense descomposició 1.796,85000 €

P-201 GNEM2710 u Cabina insonoritzant de les següents característiques:

- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent

- Servei: insonorització bufadors de ventilació

- Ventilació forçada mitjançant eix bufador

- Potència motor bufador: fins a 4 kW

- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

1.667,44 €

Sense descomposició 1.667,44000 €

P-202 GNEM2715 u Cabina insonoritzant de les següents característiques:

- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent

- Servei: insonorització bufadors de ventilació

2.184,53 €



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.

T.M. Amer

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/05/13 Pàg.: 36

- Ventilació forçada mitjançant eix bufador

- Potència motor bufador: 11 kW

- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de moltopreno.

Sense descomposició 2.184,53000 €

P-203 GNEM2716 u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques:

- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar

- Fluid: aire atmosfèric

- Cabal d'impulsió: 25/105 Nm3 / h.

- Pressió d'impulsió: 1 bars

- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm

- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW

Materials:

- Cos i tapes: fosa GG-20

- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça

- Eix: F-1250

- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E

Accionament: motor elèctric segons Esp Tec

- Potència: 3.7 / 4 kW

- Velocitat: 1500/2895 rpm

Accessoris:

- Filtre d'aire

- Maniguet elàstic

- Silenciador de aspiració

- Silenciador d'impulsió

- Vàlvula de seguretat

- Vàlvula de retenció

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec )

2.791,10 €

Sense descomposició 2.791,10000 €

P-204 GNEM3027 u Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de planta circular, de les següents

característiques:

- Marca: FILTRAMASA o equivalent

- Tipus. rasquetes

- Tracció: perifèrica

- Diàmetre del tanc: 8,20 m.

- Alçada del líquid: 3,50 m.

Pont:

- Longitud: 4,60 m.

- Ample útil: 0,80 m.

Punt de gir:

21.870,46 €
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- Tipus: taula giratòria

- Presa de corrent: anells fregants

Cilindre d'alimentació:

- Diàmetre: 2,00 m.

- Alçada: 1,50 m.

Braços escombrat de fons:

- Tipus: radial

- Quantitat: 3

Sistema de neteja de canals i abocadors:

- Tipus: raspall

Recollida de flotants:

- Tipus: caixa submergida

Deflector i abocador

Materials:

- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501

- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada

- Barana: acer inoxidable

- Escala d'accés

- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat

- Deflector i abocador: alumini anoditzat

Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec)

- Tipus: monobloc

- Potència: 0,25 KW

- Velocitat de sortida: 10 rpm

Acabat:

- Segons Esp Tec

Sense descomposició 21.870,46000 €

P-205 GNEM3511 u Transportador de cargol sense fi de les següents característiques:

- Marca: FILTRAMASA o equivalent

- Disposició: inclinació 10 graus

- Material a transportar: fangs deshidratats

- Capacitat: 2,5 m3 / dia

- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x 0,60 m

- Diàmetre hèlix: 200 mm

- Velocitat: 33 rpm

Materials:

- Canal: acer inoxidable AISI 304

- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12)

- Eix: acer CK-45

Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec

- Tipus: monobloc

- Potència: 0,75 KW

- Velocitat de sortida: 1500 rpm

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

8.686,71 €
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Sense descomposició 8.686,71000 €

P-206 GNEM3905 u Electroagitador submergit de les següents característiques:

- Marca: ABS o similar

- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos

- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m

- Volum: 10 m3

- Diàmetre de la hèlix: 200mm.

- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m.

- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg.

Materials:

- Cos: fosa gris

- Helice: fosa gris

Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )

- Tipus: monobloc

- Potència: 2 kW

Acabats:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec )

3.512,70 €

Sense descomposició 3.512,70000 €

P-207 GNEM3925 u Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les següents característiques:

- Marca: HIDROTARRACO o equivalent

- Model: Polypack APS-MAX-700-SS

- Cabal: 350 a 700 litres/h

L'equip està compost pels següents elements:

a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments, construït en acer inox. AISI 304,

dotat de valvuleria, regulació i cabalimetre

b) Dosificador volumètric de polielectrolit

- Tipus:DP-320-3L

- Material: acer inox. AISI 304

- Accionament: motorreductor de 0,25 KW

c) Un electroagitador

- Material: acer inox. AISI 316

- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW

d) Armari de control i automatisme

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

8.869,00 €
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Sense descomposició 8.869,00000 €

P-208 GNEM3930 u Agitador submergit de les següents característiques:

- Marca: ABS o similar

- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL

- Forma de bassa: donut

- Volum: 612 m3

- Posició de treball: horitzontal submergit

- Tipus d'amarratge: per suport fons canal

- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm

- Angle de l'hèlix: 8,3 º

- Nombre d'àleps: 2

- Velocitat: 42 rpm

- Empenta: 1032 N

- Pes: 150 kg

- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques d'ancoratge i polipast manual

Materials:

- Eix: acer inox. AISI 420

- Cos: GG25

- Helice: fosa gris

- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat

Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 2.00.00.02)

- Tipus: monobloc

- Protecció: IP-68

- Potència: 1,4 KW

Acabats:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

15.320,31 €

Sense descomposició 15.320,31000 €

P-209 GNEM4105 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques:

- Marca: ECOTEC o equivalent

- Servei. cobriment espessidor

- Diàmetre del espessidor: 4,50 m

- Gruix 5-6 mm

- Construcció: per sectors

Materials:

- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre

- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L

- Unions elàstiques: neoprè

- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L

Acabat:

3.402,00 €
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- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant

- Interior: laminat sense pigmentació

(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

Sense descomposició 3.402,00000 €

P-210 GNEM4113 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i accessoris

- Servei: impulsió bombes recirculació

- Diàmetre principal: 80 mm.

- Ramals de sortida: 2 de DN 80

- Material: acer inoxidable AISI 316 L

Acabat:

- Segons Esp Tec

804,22 €

Sense descomposició 804,22000 €

P-211 GNEM4135 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents característiques:

- Diàmetre principal: DN 100

- Ramals d'entrada: 3 de DN 100

- Ramals de sortida: 1 de DN 100

- Pressió nominal: PN 6

- Material: acer inoxidable AISI 316L

Acabat:

- Segons Esp Tec

1.107,22 €

Sense descomposició 1.107,22000 €

P-212 GNEM4140 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i

accessoris

- Servei: Bombament pou de gruixos

- Diàmetre principal: 150 mm

- Ramals d'entrada: 3 de DN 100

- Ramals de sortida: 1 de DN 150

- Material: AISI 316 L

Acabat:

- Segons Esp Tec

1.327,15 €

Sense descomposició 1.327,15000 €

P-213 GNEM4235 u Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques:

- Marca: TECNIUM o equivalent

- Model: DPGSS-15

- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric

- Forma cilíndric vertical amb fons pla

- Capacitat: 1500 l.

- Diàmetre: 1200 mm.

- Alçada cilíndrica: 1330 mm.

- Alçada total: 1563 mm

- Gruixos: barrera química: 1,50 mm

3.705,75 €
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- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre

Coberta: 4,5 mm

Cilindri 3,5 mm

Fons 3,5 mm

Equipat amb:

- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega, descàrrega, ventilació i vessament

- Indicador de nivell i contacte

- Buidat DN 50 mm

- Venteig DN 50 mm

Acabat:

- Segons Esp Tec

Sense descomposició 3.705,75000 €

P-214 GNEM4540 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i

accessoris

- Servei: sortida fangs del espessidor

- Diàmetre principal: 80 mm

- Ramals d'entrada: 1 de DN 80

- Ramals de sortida: 3 de DN 80

- Material: AISI 316 L

Acabat:

- Segons Esp Tec

325,55 €

Sense descomposició 325,55000 €

P-215 GNEM4550 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i

accessoris

- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga

- Diàmetre principal: 80 mm

- Ramals d'entrada: 2 de DN 65

- Material: AISI 316 L

Acabat:

- Segons Esp Tec

230,62 €

Sense descomposició 230,62000 €

P-216 GNEM4555 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i

accessoris

- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga

- Diàmetre principal: 65 mm

- Ramals de sortida: 2 de DN 50

- Material: AISI 316 L

Acabat:

- Segons Esp Tec

235,93 €
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Sense descomposició 235,93000 €

P-217 GNEM4604 u Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques

- Marca: DOSAPRO o similar

- DN 80

- Connexions: brides DIN 2.502

- Accionament: neumàtic

Materials:

- Cos: fosa

- Maniguet: neoprè

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

195,50 €

Sense descomposició 195,50000 €

P-218 GNEM5210 u Pretractament compacte prefabricat per a tractament de aigües residuals de les següents

característiques:

Marca: Filtramassa o similar

Model: PC

Cabal màxim: 127 m3/h

Dimensions exteriors: 5,50 x 1,50 x 2.00 m

Incloent els següents elements:

- Cargol extractor de sorres

- Extractor de greixos

- By-Pass

Motors:

- Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW

- Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW

- Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW

- Tensió: 220/380 V 50 Hz

- Protecció: IP 55

- Aïllament: Classe F

Materials:

- Acer inox.AISI 304

(Resta de característiques segons Esp. Téc.)

34.933,53 €

Sense descomposició 34.933,53000 €
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P-219 GNEM5280 u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents característiques:

- Tipus: reixa estàtica

- Neteja: manual

- Ample de forat: 0,40 m.

- Alçada de forat: 0,40 m.

- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm

- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm

- Material: Acer inox. AISI 316

Acabat:

- Segons Esp Tec

258,00 €

Sense descomposició 258,00000 €

P-220 GNEM5305 u Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic prefabricat en acer, de les següents

característiques:

- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent

- Tipus: cap de comandament central

- Diàmetre del tanc: 4,50 m

- Alçada del líquid: 3,00 m

Pont diametral:

- Longitud: 5,50 m

- Ample útil: 1,00 m

Cilindre d'alimentació:

- Diàmetre: 1,00 m

- Alçada: 1,00 m

Braços d'escombrat:

- Disposició: radial

- Quantitat: 2

Abocador:

Materials:

- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE 37.501

- Passarel: xapa estriada galvanitzada

- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat

- Abocador: alumini anoditzat

Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc)

- Tipus: monobloc

- Potència: 0,12 KW

- Velocitat de sortida: 20 rpm

Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge

Acabat:

- Segons Esp Tèc

26.372,00 €
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Sense descomposició 26.372,00000 €

P-221 GNEM5520 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5,

amb unions i accessoris:

- Servei: impulsió bombes fangs en excés

- DN 100

- Longitud: 7 m

- Material: AISI 316 L

Acabat:

- Segons Esp Tec

559,72 €

Sense descomposició 559,72000 €

P-222 GNEM5600 u Programador electrònic per a regs de les següents característiques:

- Marca: SAFE-RAIN o similar

- Nombre d'estacions: una

- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció

- Amplada del programa: setmanal que es repeteix cíclicament

- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per estació i programa o regs amb

temps iguals per estació i programa

- Rellotge digital

- Teclat per programar

- Senyalització òptica

- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm.

663,00 €

Sense descomposició 663,00000 €

P-223 GNEM6202 u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les Següents

Característiques:

- Servei: Dosificació de polielectrolit

- Diàmetre: 25 mm

- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació.

- Material: PVC

153,63 €

Sense descomposició 153,63000 €

P-224 GNEM6212 u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112 de les següents

característiques:

- Servei: dosificació clorur fèrric

- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació.

- Material: PVC

611,50 €
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Sense descomposició 611,50000 €

P-225 GNEM6550 u Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular, construïts en polipropilè, per

extracció d'aire a desodoritzar de l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de

fangs fins a la unitat de tractament, incloent reixetes d'entrada d'aire al recinte de

desodorització.

- Cabal màxim de captació: 7500 m3 / h

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant.

12.740,00 €

Sense descomposició 12.740,00000 €

P-226 GNEM7103 u Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents característiques:

- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent

- Capacitat de càrrega: 1600 Kg

- Llum entre eixos de carrils: 6 m.

- Velocitat d'elevació: 5 m / min.

- Velocitat de translació del carro: 20 m / min.

- Velocitat de translació del pont: 32 m / min.

- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m.

- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè

Materials:

- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils

- Aparell: acer forjat

- Rodes: acer forjat

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp Tec)

- Tipus: monobloc

- Potència motor elevació: 1,5 kW

- Potència motor translació del carro: 0,30 KW

- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

10.615,00 €

Sense descomposició 10.615,00000 €
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P-227 GNEM7120 u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents característiques:

- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar

- Fluid: aire atmosfèric

- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h.

- Pressió d'impulsió: 1 bars

- Velocitat de la bufador: 4800 rpm

- Potència absorbida: 8,45 kW

Materials:

- Cos i tapes: fosa GG-20

- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça

- Eix: acer CK

Accionament: motor elèctric segons Esp Tec

- Potència: 11 KW

- Velocitat: 2.940 rpm

Accessoris:

- Filtre d'aire

- Silenciador de aspiració

- Silenciador d'impulsió

- Vàlvula de seguretat

- Vàlvula de retenció

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

5.064,27 €

Sense descomposició 5.064,27000 €

P-228 GNEM7125 u Graella de distribucción d'aire elevable formada per:

- Marca: OMS-Saceda o equivalent

- Mod: geo 100/304

- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI 304, amb guies en acer

galvanitzat, amb sistema d'elevació manual.

- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca Roeflex Roediger de 310 mm de

diàmetre per bombolla fina.

- Cabal unitari: 4,23 m3/h

18.026,13 €

Sense descomposició 18.026,13000 €

P-229 GNEM7140 u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kg 181,13 €
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Sense descomposició 181,13000 €

P-230 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-231 GNEM7210 u Equip per extracció i tractament d'aire, format per:

Etapa d'humidificació

Grup Electroventilador:

. Marca: TECNIUM o equivalent

. Cabal d'aire: 7500 m3 / h.

. Pressió estàtica: 2.500 Pa

. Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm.

- Protecció: IP-55

Torre de humidificació

- Marca: TECNIUM o equivalent

- Tipus: Vertical

- Model: ELFKK-10

- Material barrera química: PVC

- Material separador de gotes: PVC

- Diàmetre: 1000 mm

- Alçada total: 4500 mm.

- Gruix: 8 mm

- Indicador de nivell

Bomba centrífuga horitzontal

- Cabal: 8 m3/h

- Alçada manómetrica: 14 mca

- Estanquitat eix: Tancament mecànic simple

- Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm

- Protecció: IP-55

- Materials en contacte amb el fluit: polipropilè

Acoblament al motor: directe

Etapa tractament biològic

Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)

Graella de suport biomassa amb puntals

- Material: polipropilè

- Gruix: 60 mm

- Resistència: 2000 Kg/m2

Banda perifèrica d'estanquitat

Biomassa

-Tipus: orgànic

- Composició : bruc 100%

- Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550 Kg/m3

- Alçada 1,5 m

-Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles

Sistema de reg superficial

Capa d'escorça de coco

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec)

47.807,50 €
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Sense descomposició 47.807,50000 €

P-232 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-233 GNEM7453 u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigen 85,98 €

Sense descomposició 85,98000 €

P-234 GNEM7501 u Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de niló i ancoratges. 120,98 €

Sense descomposició 120,98000 €

P-235 GNEM7553 u Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4'' 1.042,18 €

Sense descomposició 1.042,18000 €

P-236 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer,

amb ancoratges,  abraçadores, etc.

Materials:

- Estructures: acer A410b

- Abraçadores: acer A410b

- Galvanitzat en calent

11,60 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-237 GNEM8001 u Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents característiques:

- Alçada: 600 mm.

- Amplada: 1.200 mm.

- Gruix: 4 mm.

- Material: alumini anoditzat

Acabat:

- Segons Esp Tec

155,82 €
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Sense descomposició 155,82000 €

P-238 GNEM8007 u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent, compost per:

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes

- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00 m

- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox

- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100

- Transmissor de pH i temperatura

- Sistema de neteja

(Resta de característiques segons Esp Tec)

1.380,78 €

Sense descomposició 1.380,78000 €

P-239 GNEM8012 u Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o equivalent compost per:

- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura d'oxigen dissolt en aigua de xarxa o

aigua residual

- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen

dissolt i conductividad

- Transmisor d'oxígen dissolt

- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l

- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC

1.843,05 €

Sense descomposició 1.843,05000 €

P-240 GNEM8049 u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost per:

-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua potable

- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen

dissolt i conductividad

- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió

- Accessori per a muntatge suspès de portasensores

- Rang de mesura:

Terboles 0-400/9999 NTU, FNU

Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

3.403,68 €

Sense descomposició 3.403,68000 €

P-241 GNEM8082 u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent compost per:

- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals i processos

en general

- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu

- Accessori per a muntatge suspès de portasensores

2.082,30 €
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Sense descomposició 2.082,30000 €

P-242 GNEM8105 m Sobreeixidor de les següents característiques:

- Alçada: 200 mm.

- Gruix: 4 mm.

- Material: alumini anoditzat

36,00 €

Sense descomposició 36,00000 €

P-243 GNEM9003 u Vàlvula de bola de les següents característiques:

- Marca: CH o similar

- DN 25

- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C

- Connexions: roscades

- Accionament: Manual

- Material: PVC

(Resta de característiques segons ESP. TCE).

9,77 €

Sense descomposició 9,77000 €

P-244 GNEM9303 ud Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques:

- Marca: C.H. o similar

- DN 25

- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C

- Connexions: roscades

- Material: PVC

29,70 €

Sense descomposició 29,70000 €

P-245 GNEM9507 u Electroagitador de les següents característiques:

- Marca: DOSAPRO o similar

- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat

- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m.

- Capacitat del dipòsit: 30 m3

- Posició de treball: vertical

- Tipus d'amarratge: per brida

- Tipus d'agitador: perfil lloat axial

- Velocitat de l'agitador: 70 rpm

- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm.

- Longitud de l'eix: 2.800 m.

Materials:

- Eix: acer al carboni

- Agitador: acer al carboni

Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )

- Tipus: monobloc

- Potència: 2,2 KW

Acabat:

- Segons estàndard del fabricant

(Resta de característiques segons Esp Tec )

4.360,50 €
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Sense descomposició 4.360,50000 €

P-246 GNEP0007 u Caixa per a interruptor de control de poténcia 44,70 €

Sense descomposició 44,70000 €

P-247 GNEP0014 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb

4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic

regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

muntat superficialment

1.355,54 €

Sense descomposició 1.355,54000 €

P-248 GNEP0100 u Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de gruix de dimensions aproximada

2.200 x 1.000 x 800 mm pintat amb pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:

- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A

- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre

- 1 Analitzador de xarxa

- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic III, protecció diferencial de 300

mA contactor i relé electrònic sèrie 193

. 28 ut. fins a 4 kw

- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i arrencador estàtic

. 3 ut. fins a 11 kw

- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i variador de freqüencia.

. 6 ut. fins a 4 kw

- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrencada estrella -

triangle

. 1 ut. fins a 11 kw

- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III amb arrancador directe amb

dos velocitats

. 1 ut. fins a 4,4 kw

- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció diferencial

. 9 ut. III+N de 10 A

. 1 ut. III+N de 20 A

.38 ut. I+N de 10 A

- Transformador  400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció magnetotèrmica

. 1 ut.

- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A

. 39 ut.

- Selector unipolar de dos posicions i zero

. 39 ut.

- Relé auxiliar amb base

. 27 ut.

- Làmpada de senyalització tipus led

. 49 ut.

- Polsadors marxa-aturada

. 49 ut.

- Enllumenat interior del quadre

. 2 ut.

- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material

(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00; variadores de frecuencia según Esp.

Téc. 3.19.02.00)

31.511,00 €



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.

T.M. Amer

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/05/13 Pàg.: 52

Sense descomposició 31.511,00000 €

P-249 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:

- Marca: ABS o similar

- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

85,05 €

Altres conceptes 85,05000 €

P-250 GNEP0104 u Botonera aïllant

Caixa estanca:

- Pulsadores marcha: 1 ud

- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud

- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud

- Material: poliester

(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

60,76 €

Sense descomposició 60,76000 €

P-251 GNEP0110 u Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o similar

- Radi de acció: 100 m

- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m

- Cap ionizante no radioactiva

-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70 mm2 fins i tot sistema de presa de

terra format per dos elèctrodes d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb arquetes

- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de cable i elements de connexió

4.150,00 €

Sense descomposició 4.150,00000 €

P-252 GNEP0333 u Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o equivalent compost per:

- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de referencia

- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital

- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen

dissolt i conductividad

- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics, digitals e ISFET

- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC

1.376,38 €

Sense descomposició 1.376,38000 €

P-253 GNEP1000 u Grup electrògen fix sobre bancada de les següents característiques:

-Automàtic SIN

-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford

-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A

-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A

-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll

18.299,00 €
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-Inclosa posada en marxa i transport

Sense descomposició 18.299,00000 €

P-254 GNEP2110 u Batería automàtica de condensadors per a correpció del factor de potència en B.T. de les

següents característiques:

- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz

- Composició: 2x40+2x10 kVAr

- Regulador

- Grau de protecció: IP-31

- Trafo de maniobra: 400/230

- Tensió de comandament: 230V

- Embarrat per a barres de coure

- Elements de protecció i comandament:

3 fusibles APR

1 contactor amb resistencies per al comandament de corrent capacitiva

làmpada de senyalització per glaó

3.240,00 €

Sense descomposició 3.240,00000 €

P-255 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i

desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

14,42 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 10,16000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,18500 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,37500 €

Altres conceptes 3,70000 €

P-256 GR411004 u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 50-60 cm d'alçària, en C >10 L i clot

de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,

instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes

les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució

segons PPT fins la recepció de l'obra

25,76 €
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BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,23000 €

BR411004 u Subministrament de Chamaerops humilis de 50-60 cm d'alçària en C >10 L 15,60000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,10920 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13160 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,10740 €

Altres conceptes 8,58180 €

P-257 GR432005 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de

plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,

instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes

les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució

segons PPT fins la recepció de l'obra

21,47 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13160 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,10920 €

BR432005 u Subministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en C mínim 10 L 11,31000 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,23000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,10740 €

Altres conceptes 8,58180 €

P-258 GR433004 u Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm d'alçària, en C-10 L i clot de plantació

0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de

protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de

manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la

recepció de l'obra

22,25 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,23000 €

BR433004 u Subministrament d'espècies tipus Juniperus sp de 60-80 cm d'alçada en C-10 L 12,09000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,10920 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13160 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,10740 €

Altres conceptes 8,58180 €

P-259 GR45510N u Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la d'implantació de la nova EDAR, sempre que

l'estat dels mateixos ho faci possible, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,

formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 150x150x100

cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el lloc d'ubicació final segons indiqui

la Direcció Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25%

de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les

fulles i protegir l'ull

190,00 €
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Sense descomposició 190,00000 €

P-260 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,

estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,03 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13160 €

B0111000 m3 Aigua 0,01728 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,24896 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10110 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,12000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01680 €

Altres conceptes 0,39426 €

P-261 O1CED80P u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80

Inclou materials necessaris per a instal·lació

775,13 €

Altres conceptes 775,13000 €

P-262 O1CEDA02 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 100

Inclou materials necessaris per a instal·lació

1.040,87 €

Altres conceptes 1.040,87000 €

P-263 O1NU0007 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura contínua de

nivell sense contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en

condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de

bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum.

Compensació de velocitat del so Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX

(interface PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G

1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD

VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in situ.

1.015,31 €

Altres conceptes 1.015,31000 €

P-264 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-265 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 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 154,41600 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 216,82000 €
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BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 118,27000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 100,84000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 8,29800 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 26,50000 €

Altres conceptes 229,17600 €

P-266 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 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou 152,04707 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 15,90000 €

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-267 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura

de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

129,38 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,65960 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 100,84000 €

Altres conceptes 26,88040 €

P-268 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 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,65960 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb t 110,55000 €

Altres conceptes 26,88040 €

P-269 OF416211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

23,42 €

BFW4341U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´ per a soldar 0,30750 €

BF41620U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI 316 7,41000 €

BFY4341U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,19000 €

B0A71EU0 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,16400 €

Altres conceptes 15,34850 €

P-270 OF418211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

27,41 €

B0A71HU0 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,16820 €

BFY4541U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,36000 €

BFW4541U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´ 1/2 per a sold 0,62250 €

BF41820U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´ 1/2, AISI 316 10,91000 €

Altres conceptes 15,34930 €

P-271 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

40,41 €
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B0A71KU0 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,28130 €

BF41920U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI 316 13,56000 €

BFY4641U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,49000 €

BFW4641U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ per a soldar 0,91950 €

Altres conceptes 25,15920 €

P-272 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

38,88 €

BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,70000 €

BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a sold 1,41000 €

BF41A20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2, AISI 316 17,35000 €

B0A71LU0 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,41580 €

Altres conceptes 19,00420 €

P-273 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

54,46 €

BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,70000 €

BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a sold 1,41000 €

BF41B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 316 21,20000 €

B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,45320 €

Altres conceptes 30,69680 €

P-274 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

86,81 €

BFW4941U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2 per a sold 2,80200 €

BF41C20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2, AISI 316 26,49000 €

BFY4941U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 1,19500 €

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,50820 €

Altres conceptes 55,81480 €

P-275 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

100,81 €

BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 1,41000 €

BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar 3,44700 €

BF41D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 316 30,33000 €

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,50820 €

Altres conceptes 65,11480 €

P-276 OF41F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

134,94 €

BFY4E41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 2,76000 €

BFW4E41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'' per a soldar 7,71600 €

BF41H20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI 316 53,05000 €
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B0A71PU0 u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior 1,40360 €

Altres conceptes 70,01040 €

P-277 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-278 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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

5,67 €

B0111000 m3 Aigua 0,00768 €

BFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces es 4,34660 €

Altres conceptes 1,31572 €

P-279 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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

7,53 €

BFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 6,11820 €

B0111000 m3 Aigua 0,01056 €

Altres conceptes 1,40124 €

P-280 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

17,18 €

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 4,17896 €

P-281 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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

24,80 €

BFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 20,03350 €

B0111000 m3 Aigua 0,03648 €

Altres conceptes 4,73002 €

P-282 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 €
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P-283 OFB1U528 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 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

44,28 €

BFB1U528 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 280 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 38,54260 €

B0111000 m3 Aigua 0,07104 €

Altres conceptes 5,66636 €

P-284 OFB1U603 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm per a PN 10 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

2,01 €

BFB1U603 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 32 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces e 0,91670 €

B0111000 m3 Aigua 0,00096 €

Altres conceptes 1,09234 €

P-285 OFB1U605 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

3,18 €

B0111000 m3 Aigua 0,00192 €

BFB1U605 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces e 2,01880 €

Altres conceptes 1,15928 €

P-286 OFB1U607 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

5,80 €

B0111000 m3 Aigua 0,00480 €

BFB1U607 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 75 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces e 4,54230 €

Altres conceptes 1,25290 €

P-287 OFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a PN 16 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

1,86 €

BFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 25 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces e 0,78280 €

B0111000 m3 Aigua 0,00096 €

Altres conceptes 1,07624 €

P-288 OFBC0248 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.

Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat al fons de la rasa i provat

20,33 €

Sense descomposició 20,33000 €

P-289 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb

accionament manual

Inclou subministrament i col·locació

1.035,29 €
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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 4,21920 €

Altres conceptes 102,98080 €

P-290 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-291 OG1C0500 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 500 x 500 amb

accionament manual

Inclou subministrament i col·locació

1.335,17 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,03200 €

Altres conceptes 1.328,13800 €

P-292 OH15U205 u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una

capacitat hidràulica de 2500 l/h

32.156,97 €

BH11U010 u Centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una capacitat hidràulica de 2500 l 31.444,65000 €

Altres conceptes 712,32000 €

P-293 OI11E010 u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència,

per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre

màxim de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert.

215,67 €

BO11E010 u Bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3, 147,76000 €

Altres conceptes 67,91000 €

P-294 OK1AV005 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm,

pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al

carboni.

179,11 €

BF1DC005 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, per a pressió nominal d 142,54000 €

Altres conceptes 36,57000 €

P-295 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm,

pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al

carboni.

206,87 €

BF1DC006 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, per a pressió nominal d 170,30000 €

Altres conceptes 36,57000 €

P-296 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm,

pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al

carboni.

204,84 €
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BF1DC008 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, per a pressió nominal d 174,81000 €

Altres conceptes 30,03000 €

P-297 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.

211,57 €

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, per a pressió nominal 181,54000 €

Altres conceptes 30,03000 €

P-298 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm,

pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al

carboni.

234,09 €

BF1DC015 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, per a pressió nominal 204,06000 €

Altres conceptes 30,03000 €

P-299 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant

brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes

Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

183,48 €

BFV1C001 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 109,35000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-300 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant

brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes

Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

187,43 €

BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 113,30000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-301 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió

mitjançant brides. PN 16. Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes

Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

213,39 €

BFV1C003 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 139,26000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-302 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant

brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes

Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

239,98 €

BFV1C004 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 165,85000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-303 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant

brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes

Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

414,66 €

BFV1C006 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 340,53000 €
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Altres conceptes 74,13000 €

P-304 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant

brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes

Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

174,72 €

BFV1C101 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 100,59000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-305 OK1V2VP15 u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt

automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.

2.777,85 €

BFV2MB01 u Vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 150. PN 16. 2.703,72000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-306 OK1V4RE01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN

16. Pes 13.7 Kg

362,29 €

BFV4PA01 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg 288,16000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-307 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.

Pes 15 Kg

399,30 €

BFV4PA02 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg 325,17000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-308 OK1V4RE03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16.

Pes 22 Kg

424,04 €

BFV4PA03 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16. Pes 22 Kg 349,91000 €

Altres conceptes 74,13000 €

P-309 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 193,68 €

Altres conceptes 193,68000 €

P-310 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10 241,11 €

Altres conceptes 241,11000 €
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OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA COL·LECTOR D'ARRIBADA01

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 - 31)

5.916,0007,30 43.186,80

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 - 34)

4.550,7694,40 20.023,38

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 35)

1.365,2317,96 10.867,24

4 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 - 36)

155,30034,59 5.371,83

CAPÍTOLTOTAL 01.01.01 79.449,25

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA COL·LECTOR D'ARRIBADA01

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 - 277)

1.603,00091,30 146.353,90

CAPÍTOLTOTAL 01.01.02 146.353,90

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA COL·LECTOR D'ARRIBADA01

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 - 268)

31,000139,09 4.311,79

2 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 - 265)

31,000854,32 26.483,92

3 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 - 266)

7,000283,42 1.983,94

CAPÍTOLTOTAL 01.01.03 32.779,65

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA COL·LECTOR D'ARRIBADA01

CAPÍTOL SOBREEIXIDOR CAPTACIÓ AIGÜES RESIDUALS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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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 - 31)

58,3747,30 426,13

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 - 34)

39,4164,40 173,43

3 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 51)

19,68034,74 683,68

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 30,74024,69 758,97

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 - 40)

0,81276,25 61,92

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

616,6801,10 678,35

7 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 48)

2,40093,65 224,76

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal (P -
52)

4,20031,57 132,59

9 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 264)

6,0008,55 51,30

10 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat (P - 267)

1,000129,38 129,38

11 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 - 80)

9,20015,00 138,00

12 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
45)

6,768107,26 725,94

13 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 46)

3,510106,24 372,90

14 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
43)

1,40497,59 137,02

CAPÍTOLTOTAL 01.01.04 4.694,37

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET02

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 - 31)

12,7007,30 92,71

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 - 34)

10,5834,40 46,57
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3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 35)

2,1177,96 16,85

CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 156,13

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET02

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 - 277)

10,00091,30 913,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 913,00

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET02

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 - 268)

1,000139,09 139,09

2 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 - 265)

1,000854,32 854,32

CAPÍTOLTOTAL 01.02.03 993,41

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET02

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 - 34)

1,3574,40 5,97

2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 5,53024,69 136,54

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

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 - 40)

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 - 39)

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 - 31)

2,7507,30 20,08
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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 - 47)

1,26897,50 123,63

CAPÍTOLTOTAL 01.02.04 534,99

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTA03

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 - 38)

18.500,0000,84 15.540,00

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 33)

2.000,0005,38 10.760,00

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 32)

7.375,0000,74 5.457,50

SUBOBRATOTAL 01.03 31.757,50

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL EDIFICI GENERAL PLANTA01

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 - 31)

680,5007,30 4.967,65

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 - 29)

342,0004,58 1.566,36

3 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 - 37)

110,86826,33 2.919,15

4 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 - 34)

629,1344,40 2.768,19

5 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 44)

234,48196,50 22.627,42

6 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
43)

53,94097,59 5.264,00

7 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 46)

8,824106,24 937,46

8 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
45)

11,930107,26 1.279,61
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9 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 48)

2,67493,65 250,42

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

21.575,8001,10 23.733,38

11 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 51)

344,15034,74 11.955,77

12 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 475,77024,69 11.746,76

13 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 - 40)

36,63676,25 2.793,50

14 G4L1U02N u Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de
pendent per una càrrega màxima de 750 kg/m i una longitud de
11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i col·locació (P -
61)

6,0001.473,85 8.843,10

15 G4L1U50N m Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de longitud,
per a pont grua de 6,3 t, totalment col·locada  (P - 63)

40,000200,66 8.026,40

16 G4L1U60N u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat
T02 i 7,40 m d'altura lliure, totalment col·locats  (P - 65)

12,0001.470,96 17.651,52

17 G4L1U61N u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció, armat
T02 i 5,90 m d'altura lliure, totalment col·locats  (P - 66)

2,0001.102,00 2.204,00

18 G4L1U55N u Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada  (P - 64) 10,000155,15 1.551,50

19 E700116N u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de
fusta), totalment instal·lat  (P - 17)

1,0001.750,00 1.750,00

20 G614R120 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4
cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 69)

135,60011,35 1.539,06

21 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb doble cambra, per a
revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 6)

52,65020,54 1.081,43

22 E61A331D m2 Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x10 cm, per a revestir, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l (P - 5)

38,20016,77 640,61

23 G4E3R02N m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de ciment gris
d'una cara vista i una cara per a revestir, de categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb
traves, brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i armat
amb acer b 500 s en barres corrugades (P - 60)

517,12250,54 26.135,35

24 G4E2R02N m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de ciment gris
per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes,
massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en
barres corrugades

 (P - 58)

235,12549,84 11.718,63

25 G4L1U04N m Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó de
6,50 m de longitud, amb separació de 1,50 m entre recolçaments
de placa coberta, amb p.p. d'elements de fixació, inclòs transport
i col·locació (P - 62)

330,00030,53 10.074,90
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26 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 57)

592,50010,05 5.954,63

27 G62A1012 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés personal de 2,00 x 2,50 m. (P - 73)

3,000372,00 1.116,00

28 G62A1022 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés maquinaria i equips de 3,00 x 4,00 m. (P -
74)

2,000760,00 1.520,00

29 G62A1010 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés personal de 1,50 x 2,50 m. (P - 71)

1,000274,50 274,50

30 G62A1024 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés maquinaria i equips de 4,00 x 4,00 m. (P -
75)

2,0001.075,00 2.150,00

31 G62A1011 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer
galvanitzat per accés personal de 1,00 x 2,50 m. (P - 72)

1,000225,00 225,00

32 E61ZU10N m Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locació
 (P - 8)

24,30018,25 443,48

33 G62B1010 m2 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i
premsat, incolor, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 76)

11,000255,00 2.805,00

34 E61ZU12N m Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial de 20
x 5 cm, assegut amb morter de ciment 1:6 polit i abrillantat, amb
goteró 
 (P - 9)

8,00021,25 170,00

35 E81134E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 19)

175,90023,70 4.168,83

36 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 20)

1.066,77222,31 23.799,68

37 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 102)

6,160192,33 1.184,75

38 G4D01085 m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente
instal.lada. (P - 50)

11,6005,07 58,81

39 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 264)

16,0008,55 136,80

40 E5251010 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de
25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs peça remat
cumbrera i perfils tipus omega de subjecció. (P - 1)

409,20047,96 19.625,23

41 E5251030 m2 Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat
sandwich tipus ISOTAP 1000, amb material auxiliar de
col·locació.
 (P - 2)

409,20055,25 22.608,30

42 E5251032 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat
i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
al baixant (P - 3)

68,20038,21 2.605,92

43 E5251036 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D
125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 4)

30,00044,71 1.341,30

44 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció

2.979,3802,94 8.759,38
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de les zones de soldadures (P - 42)

45 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja
i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb
tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols (P - 99)

22,000268,54 5.907,88

46 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16
cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 94)

25,25078,54 1.983,14

47 GDK2N058 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 100)

2,000330,61 661,22

48 GB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 96)

11,57582,52 955,17

49 G3Z1U050 m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1
capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa de
pintura de recobriment (P - 41)

37,19025,43 945,74

50 G7C1100N m2 Fibra de vidre per a insonorització en sala desodorització (P - 79) 135,60017,05 2.311,98

51 E902100N m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal (P - 25)

71,50026,39 1.886,89

52 E82124JV m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica fina de color marró de 28x14 cm, col.locada
amb morter adhesiu (P - 22)

77,60014,17 1.099,59

53 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 23)

183,7507,79 1.431,41

54 E898AC40 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 24)

71,5009,00 643,50

55 G630100N m2 Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i
seguretat, pintada i col·locada (P - 77)

13,440105,90 1.423,30

56 E700100N u Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia instal·lat
(P - 10)

2,000105,00 210,00

57 E700102N u Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb dipòsit
de descàrrega baix, inclós mecanisme i seient instal·lat  (P - 11)

1,000201,00 201,00

58 E700104N u Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada blanca,
instal·lada, inclós griferia  (P - 12)

2,000170,45 340,90

59 E700106N u Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres,
portarrotllos, penjarobes, miralls, banc, etc, col·locats

       (P - 13)

2,000575,00 1.150,00

60 E700108N u Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos
aparells sanitaris en tub d'acer galvanitzat, fins i tot calentador
elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat, totalment instal·lat

       (P - 14)

1,0002.097,00 2.097,00

61 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb
baixants en pvc fins connectar amb el col·lector de desguàs, amb
pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars necessaris

2,0001.650,00 3.300,00
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totalment instal·lat  (P - 15)

62 E700114N u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris,
totalment instal·lat  (P - 16)

2,0001.850,00 3.700,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04.01 313.222,50

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL MÒDUL DE TRACTAMENT BIOLÒGIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 29)

2.593,3264,58 11.877,43

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 - 34)

1.699,8374,40 7.479,28

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 - 40)

33,95576,25 2.589,07

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 87)

33,85519,48 659,50

5 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 48)

12,16493,65 1.139,16

6 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 46)

127,693106,24 13.566,10

7 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
45)

199,026107,26 21.347,53

8 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical (P - 55) 284,03641,31 11.733,53

9 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical (P - 56) 447,93549,34 22.101,11

10 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 220,46024,69 5.443,16

11 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 54) 291,04028,56 8.312,10

12 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

19.463,9251,10 21.410,32

13 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 102)

46,770192,33 8.995,27

14 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 264)

118,0008,55 1.008,90

15 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 - 84)

1,43086,00 122,98

16 G887U015 m Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per
anivellació coronació en murs decantadors  (P - 85)

13,38531,00 414,94

17 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12

64,51095,25 6.144,58
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cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues
capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada (P - 95)

18 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 81)

18,85228,78 542,56

19 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 82)

6,5988,57 56,54

20 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 83)

18,8523,92 73,90

21 OFB1U528 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 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 - 283)

13,45044,28 595,57

22 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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 - 281)

7,95024,80 197,16

CAPÍTOLTOTAL 01.04.02 145.810,69

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ARQUETA DE SORTIDA D'AIGUA TRACTADA03

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 - 31)

71,7507,30 523,78

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 - 34)

59,2504,40 260,70

3 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
45)

8,880107,26 952,47

4 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 46)

2,091106,24 222,15

5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 51)

39,46834,74 1.371,12

6 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 90,00024,69 2.222,10

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

1.227,8401,10 1.350,62

8 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16
cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 94)

11,20078,54 879,65

9 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 48)

3,07593,65 287,97
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10 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 - 40)

1,60776,25 122,53

11 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 264)

9,0008,55 76,95

12 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 - 80)

17,75015,00 266,25

13 GDKZR015 m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en
arqueta de presentació, inclòs elements de fixació (P - 103)

3,000175,00 525,00

14 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 102)

5,063192,33 973,77

CAPÍTOLTOTAL 01.04.03 10.035,06

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ESPESSIDOR DE FANGS04

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 - 31)

78,5207,30 573,20

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 - 34)

68,5284,40 301,52

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 - 40)

0,96476,25 73,51

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 23,60024,69 582,68

5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 51)

14,22034,74 494,00

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

932,1601,10 1.025,38

7 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 102)

0,250192,33 48,08

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 - 84)

0,09886,00 8,43

9 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 44)

12,83696,50 1.238,67

10 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
43)

2,70097,59 263,49

CAPÍTOLTOTAL 01.04.04 4.608,96
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OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL BIOFILTRE05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 29)

246,9254,58 1.130,92

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 - 34)

87,2954,40 384,10

3 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 44)

23,39496,50 2.257,52

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 - 40)

9,43076,25 719,04

5 G4Z9U01N m Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similar (P - 67) 38,80010,00 388,00

6 G4Z9U03N m2 Subministrament i col·locació de plaques alleugerades
prefabricat in situ de formigó armat amb àrid fi de 12 cm de gruix
de 0,48 x 0,99 cm, amb perforacions de D16 mm. (P - 68)

80,00035,00 2.800,00

7 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 57,58024,69 1.421,65

8 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

1.403,6401,10 1.544,00

9 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 102)

0,490192,33 94,24

10 E81116E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 18)

153,96718,52 2.851,47

11 G6251005 m3 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment
Portland i sorra de riu en formació de parets verticals de
qualsevol gruix, inclòs subministrament del material i la seva
execució.  (P - 70)

36,384178,12 6.480,72

12 G6A1N040 u Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de mamparas
metal·liques tipus Sandwich, incloent-hi p.p. de marc, guies i
ancoratges per extracció. (P - 78)

1,0001.159,81 1.159,81

CAPÍTOLTOTAL 01.04.05 21.231,47

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGJ14111 u Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i
ecexució compacta, per a centre de transformació de superfície i
maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1
vianants i 1 trasformador), amb enllumenat connectat i governat
des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador
de 1000 kVA de potència. (P - 28)

1,00011.996,20 11.996,20

CAPÍTOLTOTAL 01.04.06 11.996,20

Euro
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OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL DIPÒSIT DE CLORUR FÈRRIC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 29)

15,6064,58 71,48

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 - 34)

10,5004,40 46,20

3 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 - 37)

1,92226,33 50,61

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 - 40)

0,96176,25 73,28

5 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 6,00024,69 148,14

6 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 54) 19,41028,56 554,35

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

328,5601,10 361,42

8 GB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i
separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye
40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 97)

0,29386,69 25,40

9 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat (P - 86)

15,2507,12 108,58

10 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 44)

5,47696,50 528,43

CAPÍTOLTOTAL 01.04.07 1.967,89

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA BIOLÒGIC08

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 - 31)

12,6007,30 91,98

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 - 34)

5,4004,40 23,76

3 E61A991D m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb doble cambra, per a
revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 7)

11,55025,89 299,03
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4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 1,90024,69 46,91

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

54,0001,10 59,40

6 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 - 40)

0,48476,25 36,91

7 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 264)

5,0008,55 42,75

8 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 102)

3,063192,33 589,11

9 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 - 84)

0,08086,00 6,88

10 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 - 21)

11,55023,87 275,70

11 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 - 37)

0,54026,33 14,22

12 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 44)

0,90096,50 86,85

CAPÍTOLTOTAL 01.04.08 1.573,50

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA PRETRACTADA09

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 - 31)

12,6007,30 91,98

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 - 34)

3,4204,40 15,05

3 E61A991D m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb doble cambra, per a
revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 7)

15,18025,89 393,01

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 53) 1,90024,69 46,91

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

97,2001,10 106,92

6 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 - 40)

0,48476,25 36,91

7 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,

1,62096,50 156,33
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vibrat i curat (P - 44)

8 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 264)

5,0008,55 42,75

9 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 - 84)

0,08086,00 6,88

10 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat (P - 267)

1,000129,38 129,38

11 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 - 21)

15,18023,87 362,35

12 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 - 37)

0,54026,33 14,22

CAPÍTOLTOTAL 01.04.09 1.402,69

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL ARQUETA REPARTIMENT I BY-PASS BIOLÓGIC10

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 - 31)

31,2507,30 228,13

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 - 34)

24,7144,40 108,74

3 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 54) 47,10028,56 1.345,18

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 49)

432,9601,10 476,26

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 - 40)

0,37876,25 28,82

6 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 264)

6,0008,55 51,30

7 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 - 80)

6,00015,00 90,00

8 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 102)

2,080192,33 400,05

9 G450A307 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
45)

6,304107,26 676,17

10 G450A308 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 46)

0,912106,24 96,89

CAPÍTOLTOTAL 01.04.10 3.501,54

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

PRESSUPOST Pàg.:16/05/13 15Data:

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL XARXES DE CANONADES11

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 - 30)

355,9506,77 2.409,78

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 - 36)

35,59534,59 1.231,23

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 - 34)

210,8754,40 927,85

4 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 35)

109,4807,96 871,46

CAPÍTOLTOTAL 01.04.11 5.440,32

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA OBRA CIVIL04

CAPÍTOL AIGUA POTABLE, AIGUA INDUSTRIAL I XARXA DE REG12

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 - 30)

112,5006,77 761,63

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 - 36)

20,25034,59 700,45

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 - 34)

45,0004,40 198,00

4 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 35)

45,0007,96 358,20

5 GDK2N060 u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació, replè,
encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de
polipropilè. (P - 101)

1,000280,78 280,78

6 GJS11010 U Boca de reg tipus Barcelona amb sortida de 45 mm, inclou
subministrament, instal.lació, muntatge amb fixació de formigó
HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs
completament acabat. (P - 153)

9,000181,72 1.635,48

7 GJS11030 u Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua potable,
inclòs armari i p.p. d'obra civil necessària (P - 155)

1,00090,00 90,00

8 GJS11012 U Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet
segons s'indica en els plànols, inclou subministrament,
col.locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC

20,00041,47 829,40
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protegit amb morter, i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat. (P - 154)

9 OFB1U603 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 284)

300,0002,01 603,00

10 OFB1U605 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 285)

190,0003,18 604,20

11 GJS11032 u Formació de centre de control per a xarxa de reg, amb els
següents elements:
- 1 regulador de pressió 1-1/2
- 2 manómetre de glicerina
- 1 vàlvula de bola de llautó 1-1/2
- 1 Electrovàlvula 1-1/2 (P - 156)

1,000607,00 607,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04.12 6.668,14

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA URBANITZACIÓ05

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 - 31)

68,2507,30 498,23

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 87)

279,10019,48 5.436,87

3 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 90)

505,00029,08 14.685,40

4 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 89)

221,00020,02 4.424,42

5 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 88)

168,00014,46 2.429,28

6 GAR2100N u Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de
2,40x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla d'acer
galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i
de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom,
incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat
dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25 (P - 93)

1,000835,00 835,00

7 GAR1U055 m Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m d'alçària
sobre muret, formada per sabata correguda de 0.45 x 0.45 m de
formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb blocs de formigó
de 20 cm, amb malla d'acer galvanitzat plastificat de triple torsió
de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m
com a màxim, incloent excavació, tensors, tornapuntes i material
auxiliar (P - 92)

240,00059,24 14.217,60

8 G4E3R020 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
de 40x20x20 cm, d'una cara vista i una cara per a revestir,
col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats

29,00050,54 1.465,66
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amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades (P - 59)

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 - 21)

29,00023,87 692,23

10 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 91)

279,400104,50 29.197,30

11 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 48)

31,85093,65 2.982,75

12 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 - 34)

11,3754,40 50,05

13 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 98)

3,000245,82 737,46

14 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 - 282)

65,00034,82 2.263,30

15 GR432005 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 257)

20,00021,47 429,40

16 GR411004 u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 50-60 cm
d'alçària, en C >10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 256)

16,00025,76 412,16

17 GR433004 u Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm d'alçària,
en C-10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 258)

15,00022,25 333,75

18 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 255)

500,00014,42 7.210,00

19 GR45510N u Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la d'implantació de
la nova EDAR, sempre que l'estat dels mateixos ho faci possible,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació
de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 150x150x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el lloc d'ubicació final segons indiqui la
Direcció Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles i
protegir l'ull
 (P - 259)

2,000190,00 380,00
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20 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P -
260)

1.370,0001,03 1.411,10

SUBOBRATOTAL 01.05 90.091,96

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

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 - 290)

2,0001.036,70 2.073,40

2 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 249)

6,00085,05 510,30

3 GNEM5280 u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents
característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,40 m. 
- Alçada de forat: 0,40 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 219)

1,000258,00 258,00

4 GNEM0195 u Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids gruixos, de
les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.
 (P - 174)

1,00020.029,33 20.029,33

5 GNEM0316 u Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar

1,00016.725,00 16.725,00
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- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant 
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de
funcionament.  (P - 177)

6 GNEM0542 u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua bruta 
- Cabal: 65 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 6 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 41,1% 
- Tipus de tancament: doble mecanic 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fonería GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 3 kW. 
- Velocitat: 1.400 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs
d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 181)

3,0002.431,35 7.294,05

7 GNEM4140 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: Bombament pou de gruixos 
- Diàmetre principal: 150 mm 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 212)

1,0001.327,15 1.327,15

8 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 1 m3 
- 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 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc (P - 175)

1,000548,26 548,26

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

PRESSUPOST Pàg.:16/05/13 20Data:

9 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 275)

13,500100,81 1.360,94

10 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 302)

2,000239,98 479,96

11 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 303)

1,000414,66 414,66

12 OK1V4RE03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 100. PN 16. Pes 22 Kg (P - 308)

3,000424,04 1.272,12

13 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 -
297)

3,000211,57 634,71

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

60,00011,60 696,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.01 53.623,88

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL PRETRACTAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0315 u Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 126.6 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp. Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat: 
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)
 (P - 176)

1,0009.117,50 9.117,50

2 GNEM0105 u Transportador compactador de cargol sense fi de les següents
característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm

1,0009.275,80 9.275,80
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- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.) (P - 170)

3 OF416211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 269)

12,00023,42 281,04

4 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 5 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. ) (P - 179)

1,0001.399,00 1.399,00

5 GNEM5210 u Pretractament compacte prefabricat per a tractament de aigües
residuals de les següents característiques:
 Marca: Filtramassa o similar 
 Model: PC
 Cabal màxim: 127 m3/h
 Dimensions exteriors: 5,50 x 1,50 x 2.00 m
Incloent els següents elements:
  - Cargol extractor de sorres
  - Extractor de greixos
  - By-Pass
Motors:
 - Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
 - Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
 - Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
 - Tensió: 220/380 V 50 Hz
 - Protecció: IP 55
 - Aïllament: Classe F
Materials: 
  - Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.)  (P - 218)

1,00034.933,53 34.933,53

6 GNEM0104 u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440,
incloent vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec.  (P - 169)

2,000228,00 456,00

7 OF41F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 276)

9,700134,94 1.308,92

8 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 303)

1,000414,66 414,66

9 GNEM0005 u Graella formada per canonada de PVC DN 100, per distribucción
d'aire a dessorador, amb 8 unitats. de difusors de bombolla
gruixudes, marca EIMCO o similar, amb vàlvules de bola de
tancament. (P - 164)

1,000293,90 293,90
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10 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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 - 279)

8,0007,53 60,24

11 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 302)

1,000239,98 239,98

12 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 (P - 280)

17,00017,18 292,06

13 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 167)

2,00086,25 172,50

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

50,00011,60 580,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.02 58.825,13

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL SEPARACIÓ DE GREIXOS I FLOTANTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
296)

1,000204,84 204,84

2 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 273)

4,00054,46 217,84

3 GNEM0810 u Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de
greixos i flotants, de les següents característiques: 
  - Marca: FILTRAMASSA o equivalent 
  - Per a un cabal de 10 m3 / h
  - Longitud del tanc: 2430 mm
  - Amplada del tanc: 1000 mm
  - Alçada total: 2190 mm
Materials: 
  - Xassís: acer inoxidable AISI 304 
  - Eix: acer inox. AISI 304 
  - Rascadors: 4 ud 
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc) 
  - Tipus: monobloc 
  - Potència: 0,18 KW 
  - Velocitat de sortida: 2,7 rpm 
Acabat: 
  - Segons estàndard de fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tèc) (P - 184)

1,00012.068,31 12.068,31

4 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 

1,000548,26 548,26
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- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 1 m3 
- 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 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc (P - 175)

5 GNEM0405 u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a
pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques, fins i
tot vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per
comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - falques: coure recuit  (P - 178)

1,000309,40 309,40

6 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 167)

1,00086,25 86,25

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

80,00011,60 928,00

8 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 301)

2,000213,39 426,78

CAPÍTOLTOTAL 01.06.03 14.789,68

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL CLASSIFICADOR DE SORRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0605 u Classificador rentador de sorres de les següents característiques:

- Marca: FILTRAMASSA o similar 
- Model: CT15/15 
- Tipus: Cargol sense fi 
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h 
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 kW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 183)

1,0009.157,50 9.157,50

2 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 301)

1,000213,39 213,39

3 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre 4,00054,46 217,84
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nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 273)

4 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 5 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. ) (P - 179)

1,0001.399,00 1.399,00

5 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

70,00011,60 812,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.04 11.799,73

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL MESURA DE CABAL D'AIGUA BRUTA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 275)

2,000100,81 201,62

2 GNEM1124 u Brida plana per soldar 
- DN 100 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec  (P - 188)

2,00052,93 105,86

3 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 171)

1,000162,29 162,29

4 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 302)

1,000239,98 239,98

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 -
297)

1,000211,57 211,57

6 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

10,00011,60 116,00
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 (P - 236)

CAPÍTOLTOTAL 01.06.05 1.037,32

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BY-PASS, REGULACIÓ I MESURA CABAL A BIOLÒGIC06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 -
297)

1,000211,57 211,57

2 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de
mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 289)

1,0001.035,29 1.035,29

3 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 272)

2,00038,88 77,76

4 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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 - 279)

10,0007,53 75,30

5 GNEM0099 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 166)

2,00074,12 148,24

6 GNEM1122 u Brida plana per soldar 
- DN 65 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec  (P - 187)

2,00038,59 77,18

7 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 172)

1,000251,08 251,08

8 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb
brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les següents
característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini (P - 173)

1,000222,33 222,33

9 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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 - 281)

25,00024,80 620,00
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10 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 300)

1,000187,43 187,43

11 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

10,00011,60 116,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.06 3.022,18

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL CAMBRA DE MESCLA I BY-PASS REACTOR BIOLÒGIC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OG1C0500 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316,
mides 500 x 500 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 291)

1,0001.335,17 1.335,17

2 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de
mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 289)

1,0001.035,29 1.035,29

3 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 171)

3,000162,29 486,87

4 GNEM9507 u Electroagitador de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat 
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m. 
- Capacitat del dipòsit: 30 m3 
- Posició de treball: vertical 
- Tipus d'amarratge: per brida 
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial 
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm 
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm. 
- Longitud de l'eix: 2.800 m. 
Materials: 
- Eix: acer al carboni 
- Agitador: acer al carboni 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2,2 KW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 245)

1,0004.360,50 4.360,50

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 -
297)

1,000211,57 211,57

6 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre 2,000100,81 201,62
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nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 275)

7 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 302)

1,000239,98 239,98

8 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 249)

1,00085,05 85,05

9 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

30,00011,60 348,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.07 8.304,05

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL REACTOR BIOLÓGIC08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM8105 m Sobreeixidor de les següents característiques: 
- Alçada: 200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat (P - 242)

2,00036,00 72,00

2 GNEM8001 u Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents
característiques: 
- Alçada: 600 mm. 
- Amplada: 1.200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat 
Acabat: 
- Segons Esp Tec   (P - 237)

1,000155,82 155,82

3 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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 - 281)

14,00024,80 347,20

4 GNEM7125 u Graella de distribucción d'aire elevable formada per: 
- Marca: OMS-Saceda o equivalent 
- Mod: geo 100/304 
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI 304,
amb guies en acer galvanitzat, amb sistema d'elevació manual. 
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca
Roeflex Roediger de 310 mm de diàmetre per bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h (P - 228)

4,00018.026,13 72.104,52

5 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb
brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les següents
característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini (P - 173)

1,000222,33 222,33

6 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 

4,00065,01 260,04
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- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)  (P - 196)

7 GNEM3930 u Agitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL 
- Forma de bassa: donut 
- Volum: 612 m3 
- Posició de treball: horitzontal submergit 
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal 
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm 
- Angle de l'hèlix: 8,3 º 
- Nombre d'àleps: 2 
- Velocitat: 42 rpm 
- Empenta: 1032 N 
- Pes: 150 kg 
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques
d'ancoratge i polipast manual 
Materials: 
- Eix: acer inox. AISI 420 
- Cos: GG25 
- Helice: fosa gris 
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec
2.00.00.02) 
- Tipus: monobloc 
- Protecció: IP-68 
- Potència: 1,4 KW 
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 208)

1,00015.320,31 15.320,31

8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

45,00011,60 522,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.08 89.004,22

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL DECANTADOR09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 

1,000251,08 251,08

Euro



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

PRESSUPOST Pàg.:16/05/13 29Data:

- Segons Esp Tec  (P - 172)

2 GNEM3027 u Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de planta
circular, de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus. rasquetes 
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m. 
- Alçada del líquid: 3,50 m. 
Pont: 
- Longitud: 4,60 m. 
- Ample útil: 0,80 m. 
Punt de gir: 
- Tipus: taula giratòria 
- Presa de corrent: anells fregants 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 2,00 m. 
- Alçada: 1,50 m. 
Braços escombrat de fons: 
- Tipus: radial 
- Quantitat: 3 
Sistema de neteja de canals i abocadors: 
- Tipus: raspall 
Recollida de flotants: 
- Tipus: caixa submergida 
Deflector i abocador 
Materials: 
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE
37.501 
- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada 
- Barana: acer inoxidable 
- Escala d'accés 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat 
- Deflector i abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,25 KW 
- Velocitat de sortida: 10 rpm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 204)

1,00021.870,46 21.870,46

3 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

45,00011,60 522,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.09 22.643,54

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL RETIRADA DE GREIXOS DEL DECANTADOR10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0025 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 165)

3,000101,08 303,24
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2 GNEM2567 u Grup motobomba centrifuga de les següents Característiques: 
- Marca: ABS o equivalent 
- Execució: submergible 
- Instal lació: Fixa 
- Fluid un bomber: Greixos i flotants 
- Cabal: 3 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm. 
- Tipus d'impulsor: vòrtex d' 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 13,5% 
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici 
Materials: 
- Carcassa: Fosa GG-25 
- Rodet: Fundició GG-25 
- Eix: acer inox. AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.  
- Potència: 1,9 KW 
- Velocitat: 1,450 rpm. 
- Aïllament: Classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia espàrrecs i
d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons ESP. Tec ) (P - 200)

1,0001.796,85 1.796,85

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 301)

1,000213,39 213,39

4 GNEM3905 u Electroagitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos 
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m 
- Volum: 10 m3 
- Diàmetre de la hèlix: 200mm. 
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m. 
- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg. 
Materials: 
- Cos: fosa gris 
- Helice: fosa gris 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec ) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2 kW
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 206)

1,0003.512,70 3.512,70

5 GNEM4604 u Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- DN 80 
- Connexions: brides DIN 2.502 
- Accionament: neumàtic 
Materials: 
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 217)

1,000195,50 195,50

6 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg (P - 307)

1,000399,30 399,30

7 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals

1,000187,43 187,43
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ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 300)

8 OK1V4RE01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg (P - 306)

1,000362,29 362,29

9 GNEM0099 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 166)

1,00074,12 74,12

10 GNEM1405 u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua a
pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques, inclosa
vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3 vies per
comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - Falques: coure recuit (P - 189)

1,000309,40 309,40

11 OFB1U607 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 286)

45,0005,80 261,00

12 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 272)

10,00038,88 388,80

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

10,00011,60 116,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.10 8.120,02

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL ARQUETA DE SORTIDA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 171)

1,000162,29 162,29

2 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 275)

2,500100,81 252,03

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 301)

1,000213,39 213,39
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4 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 -
297)

1,000211,57 211,57

5 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 172)

5,000251,08 1.255,40

6 OK1V2VP15 u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de fossa
dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37
Kg. (P - 305)

1,0002.777,85 2.777,85

7 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 (P - 280)

15,00017,18 257,70

8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

15,00011,60 174,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.11 5.304,23

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL PRODUCCIÓ D'AIRE A REACTOR MÒDUL I DESORRADOR12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM1007 u Ventilador extractor helicoïdal de les següents característiques: 
- Marca: CASALS o similar 
- Cabal màxim:1500 m3 / h. 
- Velocitat: 2.860 rpm 
- Potència absorbida: 200 W 
- Nivell sonor: 76 dB (A) 
Materials: 
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre 
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre 
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W 
- Execució: IP 65 
Accessoris: 
- Obturador tipus persiana 
- Reixeta de protecció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant (P - 185)

2,000244,23 488,46

2 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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 - 279)

33,0007,53 248,49

3 GNEM2716 u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents
característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar 

3,0002.791,10 8.373,30
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- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 25/105 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm 
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça 
- Eix: F-1250 
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec  
- Potència: 3.7 / 4 kW 
- Velocitat: 1500/2895 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Maniguet elàstic 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 203)

4 GNEM7120 u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents
característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm 
- Potència absorbida: 8,45 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça 
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 11 KW 
- Velocitat: 2.940 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 227)

1,0005.064,27 5.064,27

5 GNEM2710 u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: fins a 4 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de
moltopreno. (P - 201)

1,0001.667,44 1.667,44

6 GNEM2715 u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: 11 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de
moltopreno. (P - 202)

3,0002.184,53 6.553,59

7 GNEM4135 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents
característiques: 
- Diàmetre principal: DN 100 

1,0001.107,22 1.107,22
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- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100 
- Pressió nominal: PN 6 
- Material: acer inoxidable AISI 316L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 211)

8 OK1AV005 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
294)

1,000179,11 179,11

9 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)  (P - 196)

3,00065,01 195,03

10 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 195)

1,00049,15 49,15

11 GHA1PEC6 u Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de
1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m  (P - 152)

1,0002.404,41 2.404,41

12 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 -
297)

4,000211,57 846,28

13 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 275)

60,000100,81 6.048,60

14 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 271)

16,00040,41 646,56

15 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:

4,000325,57 1.302,28
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- Segons standard del fabricant   (P - 168)

16 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

35,00011,60 406,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.12 35.580,19

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BOMBAMENT DE FANGS EN RECIRCULACIÓ13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0108 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 172)

4,000251,08 1.004,32

2 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 303)

2,000414,66 829,32

3 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 302)

2,000239,98 479,96

4 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 171)

2,000162,29 324,58

5 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 275)

4,000100,81 403,24

6 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 (P - 280)

9,00017,18 154,62

7 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
298)

2,000234,09 468,18

8 GNEM2530 u Grup motobomba centrifuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: fangs recirculat 
- Cabal: 30 m3 / h. 

2,0001.796,85 3.593,70
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- Alçada manomètrica: 5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 42,5% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 1,3 kW. 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i espàrrecs
d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 197)

9 GNEM4113 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440,
unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes recirculació 
- Diàmetre principal: 80 mm. 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 210)

1,000804,22 804,22

10 OF41F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 276)

2,000134,94 269,88

11 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant   (P - 168)

2,000325,57 651,14

12 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 249)

3,00085,05 255,15

13 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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 - 278)

3,0005,67 17,01

14 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 274)

12,00086,81 1.041,72

15 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
296)

2,000204,84 409,68

16 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg (P - 307)

2,000399,30 798,60

17 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO

2,000213,39 426,78
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7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 301)

18 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 167)

1,00086,25 86,25

19 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

15,00011,60 174,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.13 12.192,35

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BOMBAMENT DE FANGS EN EXCÉS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM0536 u Grup moto- bomba centrífuga de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 6 m3/h
- Alçada manomètrica: 7 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric 
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.
 (P - 180)

2,0001.796,85 3.593,70

2 GNEM5520 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN
2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb unions i accessoris: 
- Servei: impulsió bombes fangs en excés 
- DN 100 
- Longitud: 7 m 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 221)

2,000559,72 1.119,44

3 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 300)

2,000187,43 374,86

4 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 167)

2,00086,25 172,50
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5 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant   (P - 168)

2,000325,57 651,14

6 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN
80 PN 10  (P - 309)

2,000193,68 387,36

7 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
295)

2,000206,87 413,74

8 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 272)

12,00038,88 466,56

9 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 274)

9,00086,81 781,29

10 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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 - 278)

6,0005,67 34,02

11 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 40. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 9,5
Kg.

 (P - 304)

1,000174,72 174,72

12 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 249)

3,00085,05 255,15

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

10,00011,60 116,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.14 8.540,48

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL ESPESSIDOR DE FANGS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM5305 u Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic prefabricat
en acer, de les següents característiques: 
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent 
- Tipus: cap de comandament central 
- Diàmetre del tanc: 4,50 m 
- Alçada del líquid: 3,00 m 

1,00026.372,00 26.372,00
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Pont diametral: 
- Longitud: 5,50 m 
- Ample útil: 1,00 m 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 1,00 m 
- Alçada: 1,00 m 
Braços d'escombrat: 
- Disposició: radial 
- Quantitat: 2 
Abocador: 
Materials: 
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE
37.501 
- Passarel: xapa estriada galvanitzada 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat 
- Abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,12 KW 
- Velocitat de sortida: 20 rpm 
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat: 
- Segons Esp Tèc (P - 220)

2 GNEM4540 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida fangs del espessidor 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80 
- Ramals de sortida: 3 de DN 80  
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 214)

1,000325,55 325,55

3 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 301)

4,000213,39 853,56

4 GNEM4105 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents
característiques: 
- Marca: ECOTEC o equivalent 
- Servei. cobriment espessidor 
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m 
- Gruix 5-6 mm 
- Construcció: per sectors 
Materials: 
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre 
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L 
- Unions elàstiques: neoprè 
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant 
- Interior: laminat sense pigmentació 
(Resta de característiques segons Esp Tèc.) (P - 209)

1,0003.402,00 3.402,00

5 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 274)

24,50086,81 2.126,85

6 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 (P - 280)

3,00017,18 51,54

7 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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

23,0005,67 130,41
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rasa i provat (P - 278)

8 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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 - 281)

5,00024,80 124,00

9 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 167)

2,00086,25 172,50

10 GNEM0104 u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440,
incloent vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec.  (P - 169)

2,000228,00 456,00

11 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

50,00011,60 580,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.15 34.594,41

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BOMBAMENT DE FANGS ESPESSITS I DESHIDRATACIÓ16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM4550 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 215)

1,000230,62 230,62

2 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 273)

10,00054,46 544,60

3 GNEM4555 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 65 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 50 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 216)

1,000235,93 235,93

4 OF41A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 272)

8,00038,88 311,04

5 GNEM2040 u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: SEEPEX o similar 
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5% 
- Cabal: 1 a 4 m3 / h. 

2,0002.348,60 4.697,20
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- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: c. silici 
Materials: 
- Cos: fosa GG-25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom dur
250 micres 
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088 
- Estartor: NBR perbunan 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec  
- Tipus: monobloc 
- Potència: 1,5 KW 
- Velocitat de sortida: 1400 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)  (P - 193)

6 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg. (P - 299)

2,000183,48 366,96

7 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 195)

1,00049,15 49,15

8 OH15U205 u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència
del motor de 5,50 kW i una capacitat hidràulica de 2500 l/h (P -
292)

1,00032.156,97 32.156,97

9 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 300)

2,000187,43 374,86

10 GNEM3511 u Transportador de cargol sense fi de les següents
característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Disposició: inclinació 10 graus 
- Material a transportar: fangs deshidratats 
- Capacitat: 2,5 m3 / dia 
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x
0,60 m 
- Diàmetre hèlix: 200 mm 
- Velocitat: 33 rpm 
Materials: 
- Canal: acer inoxidable AISI 304 
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12) 
- Eix: acer CK-45 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,75 KW 
- Velocitat de sortida: 1500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 205)

1,0008.686,71 8.686,71
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11 GNEM7103 u Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents
característiques: 
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent 
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg 
- Llum entre eixos de carrils: 6 m. 
- Velocitat d'elevació: 5 m / min. 
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min. 
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min. 
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m. 
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè 

Materials: 
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils 
- Aparell: acer forjat 
- Rodes: acer forjat 

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència motor elevació: 1,5 kW 
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW 
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW 

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 226)

1,00010.615,00 10.615,00

12 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 5 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. ) (P - 179)

1,0001.399,00 1.399,00

13 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 167)

1,00086,25 86,25

14 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

25,00011,60 290,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.16 60.044,29

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL BOMBAMENT DE BUIDATS17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM2535 ud Grup motobomba centrífuga de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts 
- Cabal: 15 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 

2,0002.431,35 4.862,70
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- Velocitat de la bomba: 1450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vòrtex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 31,2% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc 
- Potència: 3 kW 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 198)

2 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 274)

13,00086,81 1.128,53

3 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN
100 PN 10  (P - 310)

2,000241,11 482,22

4 GNEM0545 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes buidats 
- Diàmetre principal: 100 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 100 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec (P - 182)

1,000610,15 610,15

5 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre
brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 301)

2,000213,39 426,78

6 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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 - 278)

40,0005,67 226,80

7 GNEM0102 u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant   (P - 168)

2,000325,57 651,14

8 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
296)

2,000204,84 409,68

9 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 249)

3,00085,05 255,15

10 GNEM0117 u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer, amb
brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les següents
característiques:
- DN 200

1,000222,33 222,33
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- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini (P - 173)

11 OI11E010 u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN
1 1/4'', 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i
alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim
de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert. (P - 293)

1,000215,67 215,67

12 OFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 287)

20,0001,86 37,20

13 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

20,00011,60 232,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.17 9.760,35

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL PREPARACIÓ I DOSIFICACIÓ DE POLIELECTROLIT18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM3925 u Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les següents
característiques: 
- Marca: HIDROTARRACO o equivalent 
- Model: Polypack APS-MAX-700-SS 
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements: 
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments,
construït en acer inox. AISI 304, dotat de valvuleria, regulació i
cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit 
- Tipus:DP-320-3L 
- Material: acer inox. AISI 304 
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW 
c) Un electroagitador 
- Material: acer inox. AISI 316 
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW 
d) Armari de control i automatisme 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 207)

1,0008.869,00 8.869,00

2 GNEM2006 u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Cabal: 40-250 l / h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a 
- Velocitat de la bomba: 42-261pm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: empaquetadura 
- Pas de sòlids: 1 mm 
Materials: 
- Cos: fosa GG 25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29 

2,0001.440,99 2.881,98
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- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat 
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons Esp
Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 KW 
- Velocitat de sortida: 1380 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 191)

3 GNEM9003 u Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE).  (P - 243)

4,0009,77 39,08

4 GNEM6202 u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112
de les Següents Característiques: 
- Servei: Dosificació de polielectrolit 
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC (P - 223)

1,000153,63 153,63

5 GNEM9303 ud Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques: 
- Marca: C.H. o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Material: PVC (P - 244)

2,00029,70 59,40

6 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 
 (P - 167)

1,00086,25 86,25

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

20,00011,60 232,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.18 12.321,34

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL DOSIFICACIÓ CLORUR FÈRRIC19

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM9003 u Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE).  (P - 243)

6,0009,77 58,62

2 GNEM2007 u Grup motobomba dosificadora de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Tipus: membrana 

2,0001.067,85 2.135,70
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- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial 
- Cabal màxim: 5  l / h. 
- Pressió màxima: 12 kg/cm2 
- Cadència: 144 gpm 
Materials: 
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE 
- Caixa de vàlvules: polipropilè 
- Membrana: Vitón 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 120 W 
- Velocitat: 1.500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec (P - 192)

3 GNEM4235 u Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques: 
- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15 
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric 
- Forma cilíndric vertical amb fons pla 
- Capacitat: 1500 l. 
- Diàmetre: 1200 mm. 
- Alçada cilíndrica: 1330 mm. 
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm   
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
                               Coberta: 4,5 mm
                               Cilindri 3,5 mm 
                               Fons 3,5 mm
Equipat amb: 
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega, descàrrega,
ventilació i vessament 
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm
- Venteig DN 50 mm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 213)

1,0003.705,75 3.705,75

4 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 271)

5,00040,41 202,05

5 OFB1U702 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 287)

16,0001,86 29,76

6 GNEM6212 u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE 53.112
de les següents característiques: 
- Servei: dosificació clorur fèrric 
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC (P - 224)

1,000611,50 611,50

7 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

25,00011,60 290,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.19 7.033,38

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06
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CAPÍTOL XARXA D'AIGUA INDUSTRIAL I SISTEMA DE REG20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM2050 u Grup de pressió de les següents característiques: 
- Marca: Ercole MARELLI o similar 
- Fluid a bombar: aigua tractada
- Cabal: 5 m3 / h. 
- Pressió: 70 m.c.a. 
Format per: 
- Dues bombes multicel verticals (1 en reserva) 
. Cabal unitari: 5 m3 / h. 
. Pressió: 70 m.c.a. 
. Tancament: mecànic
. Construccio: cos en fosa i rodet de Noryl 
. Accionament: motor elèctric segons Esp Tec, de potència 2,25
KW a 3.000 rpm 
- Un dipòsit de membrana recergable de 300 litres timbratge a 8
kg/cm2 
- Dos presostats regulats de 5 a 7 kg/cm2 
- Un manòmetre de 0-16 kg/cm2 
- Un quadre elèctric 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 194)

1,0001.852,20 1.852,20

2 GNEM2550 u Filtre d'anelles automàtic de les següents característiques: 
- Marca: HIDROGLOBAL o equivalent 
- Anells plàstics ranurats de 130 micres 
- Connexió: 2'' 
- Cabal màxim: 25 m3 / h 
- Amb manòmetre, col.lector 
- Pressió màxima: 10 kg 
- Programador alimentació 220V - 50 Hz (P - 199)

1,0002.405,70 2.405,70

3 GNEM1506 u Vàlvula de bola de les següents característiques:
- Marca: CH o similar
- DN 50   
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C
- Connexions: roscades
- Accionament: manual per clau
- Material: PVC
(Resta de caracteriístiques segons Esp. Tec) (P - 190)

5,00020,44 102,20

4 OF418211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura d'1 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 270)

3,00027,41 82,23

5 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 271)

4,00040,41 161,64

6 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 249)

1,00085,05 85,05

7 GNEM1120 u Electrovàlvula per a reg a 24 V, amb arqueta en PVC de 0,20 x
0,20 x 0,30 m (P - 186)

1,000184,30 184,30

8 GNEM5600 u Programador electrònic per a regs de les següents
característiques: 
- Marca: SAFE-RAIN o similar 
- Nombre d'estacions: una
- Durada del programa: indefinida fins a nova selecció 
- Amplada del programa: setmanal que es repeteix cíclicament 
- Selecció tipus programa: 2 regs amb temps variables per
estació i programa o regs amb temps iguals per estació i
programa 

1,000663,00 663,00
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- Rellotge digital 
- Teclat per programar 
- Senyalització òptica 
- Dimensions: 17 x 17 x 7,5 cm.  (P - 222)

9 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

18,00011,60 208,80

CAPÍTOLTOTAL 01.06.20 5.745,12

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL SISTEMA DE DESODORITZACIÓ21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM6550 u Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular,
construïts en polipropilè, per extracció d'aire a desodoritzar de
l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de fangs
fins a la unitat de tractament, incloent reixetes d'entrada d'aire al
recinte de desodorització. 
- Cabal màxim de captació: 7500 m3 / h 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant. (P - 225)

1,00012.740,00 12.740,00

2 GNEM7210 u Equip per extracció i tractament d'aire, format per: 

Etapa d'humidificació

    Grup Electroventilador: 
    . Marca: TECNIUM o equivalent 
    . Cabal d'aire: 7500 m3 / h. 
    . Pressió estàtica: 2.500 Pa 
    . Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm. 
    - Protecció: IP-55
   
  Torre de humidificació 
    - Marca: TECNIUM o equivalent
    - Tipus: Vertical 
    - Model: ELFKK-10 
    - Material barrera química: PVC 
    - Material separador de gotes: PVC 
    - Diàmetre: 1000 mm 
    - Alçada total: 4500 mm. 
    - Gruix: 8 mm 
    - Indicador de nivell
  
  Bomba centrífuga horitzontal
    - Cabal: 8 m3/h
    - Alçada manómetrica: 14 mca
    - Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
    - Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
    - Protecció: IP-55
    - Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
      Acoblament al motor: directe 

Etapa tractament biològic

  Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
  Graella de suport biomassa amb puntals
    - Material: polipropilè

1,00047.807,50 47.807,50
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    - Gruix: 60 mm
    - Resistència: 2000 Kg/m2
  Banda perifèrica d'estanquitat
  Biomassa
    -Tipus: orgànic
    - Composició : bruc 100%

- Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550
Kg/m3
    - Alçada 1,5 m 
    -Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
  Sistema de reg superficial
  Capa d'escorça de coco

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 231)

3 OFBC0248 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 288)

12,00020,33 243,96

4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per
perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges, abraçadores,
etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
 (P - 236)

75,00011,60 870,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06.21 61.661,46

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL INSTRUMENTACIÓ22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 O1CEDA02 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
100
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 262)

4,0001.040,87 4.163,48

2 O1CED80P u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
80
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 261)

2,000775,13 1.550,26

3 O1NU0007 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per
a mesura contínua de nivell sense contacte amb el procés.
Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions
ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta
(distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement
ajustable. Càlcul del volum. Compensació de velocitat del so
Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX
(interface PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a
procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de
sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD VU331,
4 línies. Permet visualització corba envolupant in situ. (P - 263)

2,0001.015,31 2.030,62

4 GNEM8012 u Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o equivalent
compost per: 
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura d'oxigen
dissolt en aigua de xarxa o aigua residual 
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l 
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC

1,0001.843,05 1.843,05
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 (P - 239)

5 GNEM8007 u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o
equivalent, compost per: 

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long.
de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura
PT-100 
- Transmissor de pH i temperatura 
- Sistema de neteja 
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 238)

1,0001.380,78 1.380,78

6 GNEM8082 u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química,
aigües residuals i processos en general 
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o
conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
 

 (P - 241)

1,0002.082,30 2.082,30

7 GNEM8049 u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en
aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió 
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores 
- Rang de mesura:
 Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
  Sòlids en suspensió: 0-3 g/l (P - 240)

1,0003.403,68 3.403,68

8 GNEP0333 u Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics, digitals e
ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC (P - 252)

1,0001.376,38 1.376,38

CAPÍTOLTOTAL 01.06.22 17.830,55

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÁNICS06

CAPÍTOL SEGURETAT23

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM7553 u Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4'' (P - 235) 1,0001.042,18 1.042,18

2 GNEM7501 u Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de niló
i ancoratges. (P - 234)

1,000120,98 120,98

3 GNEM7140 u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kg (P
- 229)

4,000181,13 724,52

4 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 - 230)

1,00045,61 45,61
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5 GNEM7453 u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigen (P -
233)

1,00085,98 85,98

6 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 - 232)

1,0005.805,60 5.805,60

CAPÍTOLTOTAL 01.06.23 7.824,87

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL ESCOMESA ELÈCTRICA I CT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG125000 PA Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT
(25KV) a nova ET incloent·hi connexionat a línia existent, dues
torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada i conexió
a ET, tot inclòs (P - 126)

1,00026.025,00 26.025,00

2 GG112010 u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a
una eventual immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 
 (P - 108)

1,0002.600,67 2.600,67

3 GG112012 u Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament muntats i
conexionats els aparells i materials adequats, amb les següents
característiques: 
- Un = 25 KV 
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm 
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres
transformadors d'intensitat per a la mesurament de la energia
elèctrica cunsumida 
S'inclou el muntatge i connexió  (P - 109)

1,0006.386,49 6.386,49

4 GG112014 u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat per a
una eventual immersió, amb les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 
 (P - 110)

1,0005.006,78 5.006,78

5 GG112016 u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment,
degudament muntat i conexionat, emprant conductor de coure nu
de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat
de 14 mm de diàmetre.
Característiques:

1,0002.534,29 2.534,29
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- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m (P - 111)

6 GG112018 u Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o neutre del
transformador. Instal·lació exterior realitzada amb coure aïtllat,
degudament muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m (P - 112)

1,000679,10 679,10

7 GG112020 u Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de posada a
terra de protecció en l'edifici de transformació, amb el conductor
de coure nu, engrapat a la paret i connectat als equips de MT i
altre aparamenta de l'edifici, així com una caixa general de terra
de protecció segons les normes de la companyia subministradora

 (P - 113)

1,000462,92 462,92

8 GG112022 u Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%
- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

 (P - 114)

1,0006.242,69 6.242,69

9 GG112024 u Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30 KV
AL, de secció 150 mm2, del tipus 24 terminacions elastimold, en
un extremo con difusor i model OTK. En l'altre extrem són del
tipus enchufable recta i model K152 (P - 115)

1,000964,06 964,06

10 GG112026 u Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de 1x240
mm2 (etilè-propileno) sense armadura, i tots els accessoris per la
conexió, formats per un grup de cables en la quantitat 1 fase +
1xnmeitrp. De 2,50 m de longitud

 (P - 116)

1,000632,15 632,15

11 GG112028 u Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV pols
amb bloc de relés magnetotèrmics, tipus Compact NS400 de
Merlin Guerin o equivalent, de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

 (P - 117)

1,0002.108,77 2.108,77

12 GG112030 u Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a mesura
de energia activa-reactiva multitarifa i maxímetre (3 trafos 100/5,
classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació
 (P - 118)

1,0002.813,57 2.813,57

13 GG112032 u Protecció metàl·lica per a defensa del transformador (P - 119) 1,000331,91 331,91

14 GG112034 u Enllumenat normal i d'emergència format per: 1,000447,69 447,69
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Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència 
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors HO7V-K
(P - 120)

15 GG112036 u Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament 
armari de primers auxilis (P - 121)

1,000546,99 546,99

16 GG112038 u Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o
similar, per a xarxes polucionades, per a instal·lació de
compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb
disyuntor MG, en cofret IP31 de dimensions 240x340x270 mm.
 (P - 122)

1,000475,00 475,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.01 58.258,08

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEP2110 u Batería automàtica de condensadors per a correpció del factor de
potència en B.T. de les següents característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament: 
  3 fusibles APR

1 contactor amb resistencies per al comandament de corrent
capacitiva
   làmpada de senyalització per glaó

 (P - 254)

1,0003.240,00 3.240,00

2 GNEP0014 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment  (P - 247)

1,0001.355,54 1.355,54

3 GNEP0007 u Caixa per a interruptor de control de poténcia (P - 246) 1,00044,70 44,70

4 GG110030 u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de
dimensions 60x60x60, inclos el transport i muntatge a obra. (P -

2,00053,89 107,78
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104)

5 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55,
incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO o
equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge (P - 127)

35,00010,94 382,90

6 GG110040 u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións eléctriques de
dimensions 40x40x40, inclos el transport i muntatge a obra. (P -
105)

2,00031,68 63,36

7 GNEP0100 u Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de gruix
de dimensions aproximada 2.200 x 1.000 x 800 mm pintat amb
pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic III,
protecció diferencial de 300 mA contactor i relé electrònic sèrie
193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i
arrencador estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III i
variador de freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III
amb arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico III
amb arrancador directe amb dos velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció
diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador 400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció
magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00; variadores
de frecuencia según Esp. Téc. 3.19.02.00) (P - 248)

1,00031.511,00 31.511,00

8 GNEP0104 u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

 (P - 250)

28,00060,76 1.701,28

9 GG122D03 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per
armari aïllant de policarbonat de dimensions 360x360x170,

1,0001.037,89 1.037,89
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contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A - 10
KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

 (P - 124)

10 GG122D04 u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït per
armari aïllant de policarbonat de dimensions 360x360x170,
contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A - 10
KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

 (P - 125)

2,000581,63 1.163,26

11 GNEP1000 u Grup electrògen fix sobre bancada de les següents
característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport (P - 253)

1,00018.299,00 18.299,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.02 58.906,71

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL CONTROL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEC0005 u Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP 54
amb porta transparent de dimensions aproximades 2200 x 1000
x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració adequada
per 96ED / 96SD / 16EA / 8SA, compost per els següents
elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació
gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació
gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge. (P - 157)

1,00015.277,00 15.277,00

2 GNEC0020 u Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D 352
(3,2 GHz, 533MHz FSB, 512 KB SLC) / 120GB SATA HDD,

1,0003.524,83 3.524,83
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muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256 MB), resta
de característiques segons ETG. (P - 158)

3 GNEC0025 u Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per a
equips de control informatic. (P - 159)

1,000416,99 416,99

4 GNEC0030 u Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa (P - 160)

1,0006.284,30 6.284,30

5 GNEC0035 u Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb
connector Siemens o similar (P - 161)

1,0001.192,40 1.192,40

6 GNEC0040 u Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000 VA,
230 V, formada per rectificador, contactor estàtic, by-pass i
bateria d'acumuladors per autonomia  de 10 minuts (P - 162)

1,0001.109,27 1.109,27

7 GNEC0045 u Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA.
Inclòs connexionat i pp cablejat i accessoris (P - 163)

1,0001.500,00 1.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.03 29.304,79

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL CONDUCTORS ELECTRICS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG31220V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 135)

900,0001,76 1.584,00

2 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 138)

2.110,0002,69 5.675,90

3 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 139)

308,0004,28 1.318,24

4 GG31456V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 140)

425,0003,10 1.317,50

5 EG327203 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, muntat en canalització (P - 26)

918,0000,69 633,42

6 EG327503 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x6 mm2, muntat en canalització (P - 27)

1.292,0001,76 2.273,92

7 GG2D0400 m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de
600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i
muntatge superficial (P - 132)

35,00046,48 1.626,80

8 GG2C1602 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP marca
CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports i material
auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

 (P - 131)

94,00022,50 2.115,00
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9 GG241402 m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16
i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i
de fixació necessari (P - 130)

213,0005,28 1.124,64

10 GG22U010 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
128)

1.085,0003,53 3.830,05

11 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
129)

273,0007,00 1.911,00

12 GG31428V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 137)

664,0002,50 1.660,00

13 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 142)

220,5006,73 1.483,97

14 GG31BGDV m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 141)

50,000162,88 8.144,00

15 GG311D0V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 134)

480,00011,25 5.400,00

16 GG311B0V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 133)

35,0007,06 247,10

CAPÍTOLTOTAL 01.07.04 40.345,54

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL ENLLUMENAT INTERIOR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG402010 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
embotit, muntada superficialment al sostre (P - 148)

34,00064,59 2.196,06

2 GG402018 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot
i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment

7,00012,30 86,10
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 (P - 149)

3 GG402024 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada (P - 150)

27,00013,86 374,22

4 GG402028 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot, preu alt, muntat superficialment (P - 151)

9,00012,04 108,36

CAPÍTOLTOTAL 01.07.05 2.764,74

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL ENLLUMENAT EXTERIOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG381060 m Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació, sorra,
tub de polietilè, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases, completament acabat

 (P - 144)

274,00010,05 2.753,70

2 GG381062 m Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada, inclosa
excavació, formigó, tub de polietilè i reblert compactat de rases,
completament acabat

 (P - 145)

33,50022,75 762,13

3 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 142)

314,0006,73 2.113,22

4 GG31250V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 136)

314,0003,10 973,40

5 GG110045 u Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb lluminària de
policarbonat, amb xapa d'alumini, portaglobus de fosa injectada
d'alumini, lames deflectores de xapa d'alumini pintats en color
blanc, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta, de potència
150 W, col.locat sobre dau de formigó (P - 106)

8,0001.398,43 11.187,44

6 GG110050 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma
rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al
suport (P - 107)

2,000476,32 952,64

7 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55,
incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca WAGO o
equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge (P - 127)

2,00010,94 21,88

8 GDK2N060 u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació, replè,
encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de
polipropilè. (P - 101)

2,000280,78 561,56

CAPÍTOLTOTAL 01.07.06 19.325,97

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES07

CAPÍTOL XARXA DE TERRES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEP0110 u Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m

1,0004.150,00 4.150,00
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- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70 mm2
fins i tot sistema de presa de terra format per dos elèctrodes
d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de cable
i elements de connexió
 (P - 251)

2 GG112016 u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i pretractanment,
degudament muntat i conexionat, emprant conductor de coure nu
de 50 mm2. El conductor de coure unit a piques d'acer courejat
de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m (P - 111)

1,0002.534,29 2.534,29

3 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
soldadures aluminotèrmiques (P - 143)

132,00016,03 2.115,96

4 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 142)

88,0006,73 592,24

5 GG113000 u Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2
 (P - 123)

6,00014,83 88,98

6 GG3A0102 m Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 146)

6,00023,52 141,12

7 GG3A0104 u Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a
terra (P - 147)

1,000100,00 100,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.07 9.722,59

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA ALTRES08

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)

1,00041.769,54 41.769,54

CAPÍTOLTOTAL 01.08.01 41.769,54

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA ALTRES08

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 01.08.02 64.000,00

OBRA PRESSUPOST  AMER01

SUBOBRA ALTRES08
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CAPÍTOL VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XAI00010 pa Partida alçada d'abonament íntegre per al transport i tasques
auxiliars necessàries dels fangs de la depuradora existent a la
projectada. Inclosos materials, equips, maquinària, neteja
d'elements i ma d'obra necessària. (P - 0)

1,0002.500,00 2.500,00

2 XAI00025 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.   (P - 0)

1,0007.500,00 7.500,00

3 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

4 XPA8U008 pa Partida alçada a justificar pel desviament provisional de les
aigües residuals de la depuradora existent al nou col·lector
d'arribada a l'EDAR projectada, durant l'enderroc de la troneta
existent i la construcció del nou pou de sortida cap al
sobreeixidor projectat, incloent tots els treballs i elements
necessaris (P - 0)

1,0002.250,00 2.250,00

5 XPA8U005 pa Partida alçada a justificar per les mesures correctores d'Impacte
Ambiental, en base a l'Annex nº 21 Analisi Mediambiental. (P - 0)

1,0009.000,00 9.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08.03 28.250,00
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NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  Enderrocs i moviment de terres 79.449,25

Capítol 01.01.02  Col·lector 146.353,90

Capítol 01.01.03  Pous 32.779,65

Capítol 01.01.04  Sobreeixidor captació aigües residuals 4.694,37

Subobra 01.01  COL·LECTOR D'ARRIBADA 263.277,17

Capítol 01.02.01  Moviment de terres 156,13

Capítol 01.02.02  Col·lector 913,00

Capítol 01.02.03  Pous 993,41

Capítol 01.02.04  Broquet 534,99

Subobra 01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA i BROQUET 2.597,53

Capítol 01.04.01  Edifici general planta 313.222,50

Capítol 01.04.02  Mòdul de tractament biològic 145.810,69

Capítol 01.04.03  Arqueta de sortida d'aigua tractada 10.035,06

Capítol 01.04.04  Espessidor de fangs 4.608,96

Capítol 01.04.05  Biofiltre 21.231,47

Capítol 01.04.06  Centre de transformació 11.996,20

Capítol 01.04.07  Dipòsit de clorur fèrric 1.967,89

Capítol 01.04.08  Arqueta mesura de cabal aigua biològic 1.573,50

Capítol 01.04.09  Arqueta mesura de cabal aigua pretractada 1.402,69

Capítol 01.04.10  Arqueta repartiment i by-pass biológic 3.501,54

Capítol 01.04.11  Xarxes de canonades 5.440,32

Capítol 01.04.12  Aigua Potable, Aigua Industrial i Xarxa de Reg 6.668,14

Subobra 01.04  OBRA CIVIL 527.458,96

Capítol 01.06.01  Obra d'arribada, desbast gruixos i pou bombament 53.623,88

Capítol 01.06.02  Pretractament 58.825,13

Capítol 01.06.03  Separació de greixos i flotants 14.789,68

Capítol 01.06.04  Classificador de sorres 11.799,73

Capítol 01.06.05  Mesura de cabal d'aigua bruta 1.037,32

Capítol 01.06.06  By-pass, regulació i mesura cabal a biològic 3.022,18

Capítol 01.06.07  Cambra de mescla i by-pass reactor biològic 8.304,05

Capítol 01.06.08  Reactor biológic 89.004,22

Capítol 01.06.09  Decantador 22.643,54

Capítol 01.06.10  Retirada de greixos del decantador 8.120,02

Capítol 01.06.11  Arqueta de sortida 5.304,23

Capítol 01.06.12  Producció d'aire a reactor mòdul i desorrador 35.580,19

Capítol 01.06.13  Bombament de fangs en recirculació 12.192,35

Capítol 01.06.14  Bombament de fangs en excés 8.540,48

Capítol 01.06.15  Espessidor de fangs 34.594,41

Capítol 01.06.16  Bombament de fangs espessits i deshidratació 60.044,29

Capítol 01.06.17  Bombament de buidats 9.760,35

Capítol 01.06.18  Preparació i dosificació de polielectrolit 12.321,34

Capítol 01.06.19  Dosificació clorur fèrric 7.033,38

Capítol 01.06.20  Xarxa d'aigua industrial i sistema de reg 5.745,12

Capítol 01.06.21  Sistema de desodorització 61.661,46

Capítol 01.06.22  Instrumentació 17.830,55

Capítol 01.06.23  Seguretat 7.824,87

euros



Projecte constructiu de l´estació de depuració d´aigües residuals d´Amer.
T.M. Amer

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/05/13 Pàg.: 2

Subobra 01.06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS 549.602,77

Capítol 01.07.01  Escomesa elèctrica i CT 58.258,08

Capítol 01.07.02  Instal·lació elèctrica 58.906,71

Capítol 01.07.03  Control 29.304,79

Capítol 01.07.04  Conductors electrics 40.345,54

Capítol 01.07.05  Enllumenat interior 2.764,74

Capítol 01.07.06  Enllumenat exterior 19.325,97

Capítol 01.07.07  Xarxa de terres 9.722,59

Subobra 01.07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES 218.628,42

Capítol 01.08.01  Seguretat i Salut 41.769,54

Capítol 01.08.02  Imprevistos 64.000,00

Capítol 01.08.03  Varis 28.250,00

Subobra 01.08  ALTRES 134.019,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.695.584,39

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

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  COL·LECTOR D'ARRIBADA 263.277,17

Subobra 01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA i BROQUET 2.597,53

Subobra 01.03  MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTA 31.757,50

Subobra 01.04  OBRA CIVIL 527.458,96

Subobra 01.05  URBANITZACIÓ 90.091,96

Subobra 01.06  EQUIPS ELECTROMECÁNICS 549.602,77

Subobra 01.07  EQUIPS I INSTALACIONS ELÉCTRIQUES 218.628,42

Subobra 01.08  ALTRES 134.019,54

Obra 01 Pressupost AMER 1.817.433,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.817.433,85

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

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

Obra 01 Pressupost AMER 1.817.433,85

1.817.433,85

euros
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PRESSUPOST	  GENERAL	  D’EXECUCIÓ	  MATERIAL	   1.817.433,85	  

	  

13	  %	  Despeses	  Generals,	  Impostos,	  ...	  SOBRE	  1.817.433,85	   236.266,40	  

6	  %	  Benefici	  Industrial	  SOBRE	  1.817.433,85	   109.046,03	  

	   Subtotal	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.162.746,28	  

	  

21%	  I.V.A.	  SOBRE	  2.162.746,28	   454.176,72	  

	  

TOTAL	  PRESSUPOST	  PER	  CONTRACTE	   2.616.923,00	  

	  

Aquest	  pressupost	  d’execució	  per	  contracte	  puja	  a	  

(DOS	  MILIONS	  SET-‐CENTS	  VUITANTA-‐CINC	  MIL	  NOU-‐CENTS	  VINT-‐I-‐TRES	  EUROS)	  

	  

	  

Enginyer	  autor	  del	  projecte	  

	  

Ramon	  Masachs	  González	  

	  

	  

Barcelona,	  divendres,	  28	  de	  juny	  de	  2013	  
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