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Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

MEDICIONES Pág.:13/05/13 1Fecha:

PRESUPUESTO  00OBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2216101

MEDICIÓN  DIRECTA 1.326,835

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 G2214101

MEDICIÓN  DIRECTA 4.726,459

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió3 G22D3011

MEDICIÓN  DIRECTA 5.163,000

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ARQUETAS Y TUBERIASCAPÍTOL 02
COLECTORES DE ENTRADA Y SALIDATÍTULO 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i amb les
terres deixades a la vora

1 G2224221

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 51,860 1,000 51,860

TOTAL MEDICIÓN 51,860

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

2 G228AB0F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 51,860 0,498 25,826

TOTAL MEDICIÓN 25,826

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

3 GFB1T325

MEDICIÓN  DIRECTA 51,860

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

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 (Colector Entrada y salida)
Super.*Long.

0,651 51,860 33,761

TOTAL MEDICIÓN 33,761

Euro



Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

MEDICIONES Pág.:13/05/13 2Fecha:

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ARQUETAS Y TUBERIASCAPÍTOL 02
ARQUETAS INTERIORESTÍTULO 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i amb les
terres deixades a la vora

1 G2224221

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Desbaste de Gruesos 2,500 2,000 2,500 12,500

C#*D#*E#2 Reparto Lechos 2,500 2,000 1,500 7,500

C#*D#*E#3 Junta By-pass 2,000 2,000 2,500 10,000

C#*D#*E#4 Recogida lechos 2,000 2,000 2,500 10,000

C#*D#*E#5 Junta Lecho y Bypass 2,000 2,000 2,500 10,000

TOTAL MEDICIÓN 50,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

2 G228AB0F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#-D#1 12,500 5,460 7,040

C#-D#2 7,500 1,650 5,850

C#-D#3 10,000 2,320 7,680

C#-D#4 10,000 2,100 7,900

C#-D#5 10,000 2,270 7,730

TOTAL MEDICIÓN 36,200

u Arqueta prefabricada de sección interior de 100x100 cm, hasta 2.5 m de altura , incluido solera, paredes de hormigón
armado con barras de acero B 500 S, transporte y colocación

3 GDD1

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Arqueta prefabricada de sección interior 200x150 cm, hasta 1.6 m de altura , incluido solera, paredes de hormigón
armado con barras de acero B 500 S, transporte y colocación

4 GDD2

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Arqueta prefabricada de sección interior de 150x100 cm, hasta 2.5 m de altura , incluido solera, paredes de hormigón
armado con barras de acero B 500 S, transporte y colocación

5 GDD3

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ARQUETAS Y TUBERIASCAPÍTOL 02
TUBERIASTÍTULO 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro



Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

MEDICIONES Pág.:13/05/13 3Fecha:

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i amb les
terres deixades a la vora

1 G2224221

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 184,650 1,500 2,500 692,438

TOTAL MEDICIÓN 692,438

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

2 G228AB0F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#-D#1 692,438 40,043 652,395

TOTAL MEDICIÓN 652,395

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

3 GFB1J325

MEDICIÓN  DIRECTA 47,150

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

4 GFB1L325

MEDICIÓN  DIRECTA 79,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

5 GFB1T325

MEDICIÓN  DIRECTA 58,500

m Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD) perforat amb paret massissa previst per a una rigidesa
circunferEncial de 1kg/cm2inclosa junta d'estanqueitat. Col·locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb
sorra. Tot inclòs completament acabat.

6 FD12V002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 nº unidades*Long. 4,000 23,400 93,600

TOTAL MEDICIÓN 93,600

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

7 G3Z1U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 nºjaços*Long*ampl*(suma espessors) 58,500 0,100 0,600 3,510

C#*D#*E#2 47,150 0,100 0,400 1,886

C#*D#*E#3 79,000 0,100 0,260 2,054

TOTAL MEDICIÓN 7,450

PRESUPUESTO  00OBRA 01
TANQUE IMHOFFCAPÍTOL 03

Euro



Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

MEDICIONES Pág.:13/05/13 4Fecha:

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

1 G22244C3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Long x Alt x Ancho 7,000 7,000 6,000 294,000

TOTAL MEDICIÓN 294,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

2 G228LB0F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#-D#1 294,000 114,450 179,550

TOTAL MEDICIÓN 179,550

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

3 G4BC3100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 kg/m x m (diam 6) 0,220 0,000 0,000

C#*D#2 kg/m x m (diam 10) 0,620 1.337,520 829,262

C#*D#3 kg/m x m (diam 12) 0,890 558,800 497,332

TOTAL MEDICIÓN 1.326,594

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

4 G4BC3200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 kg/m x m (diam 20) 2,470 793,920 1.960,982

TOTAL MEDICIÓN 1.960,982

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U070

MEDICIÓN  DIRECTA 36,830

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist6 G4D0U010

MEDICIÓN  DIRECTA 160,850

m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug7 E8B11A05

MEDICIÓN  DIRECTA 60,240

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

8 G3Z1U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Alt x Long x Anch 0,100 5,250 4,300 2,258

Euro



Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

MEDICIONES Pág.:13/05/13 5Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 2,258

PRESUPUESTO  00OBRA 01
LECHOS DE JUNCOSCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

1 G7B1U050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*(D#+E#)1 nºLechos*(Superf.base+taludes) 2,000 832,915 246,021 2.157,872

TOTAL MEDICIÓN 2.157,872

m2 Membrana de gruix 3,0 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

2 G773V001

MEDICIÓN  DIRECTA 2.157,872

m3 Graves gruixudes3 F552354

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 nºlechos*anch.*area 2,000 23,900 1,096 52,389

TOTAL MEDICIÓN 52,389

m3 Grava fina 8-10mm col·locada i extesa4 F552353

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 nºlechos*Sección*anch. 2,000 26,429 23,900 1.263,306

TOTAL MEDICIÓN 1.263,306

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

5 G3Z1U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 nºlechoss*Long*anchl*(suma
espesores)

2,000 4,000 0,300 0,150 0,360

TOTAL MEDICIÓN 0,360

PRESUPUESTO  00OBRA 01
URBANIZACIÓNCAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G3Z1U030

Euro



Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

MEDICIONES Pág.:13/05/13 6Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 sup x alt. 993,200 0,100 99,320

TOTAL MEDICIÓN 99,320

m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

2 G9F15211

MEDICIÓN  DIRECTA 993,200

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

3 G9650002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 nºlechos*Perímetro 2,000 126,200 252,400

C#*D#2 perimetro superficie lechos 1,000 217,000 217,000

C#*D#3 rampa 2,000 4,820 9,640

TOTAL MEDICIÓN 479,040

m Canal de formigó polimer, d'amplada interior 150 mm, amb un pendent del < 1%, amb perfil lateral, amb reixeta d'acer
galvanitzat nervada classe A15, segons la norma UNE-En 1433, fixada al canal, col·locat sobre base de formigó amb
solera de 100 mm d'espessor i parets de 100 mm d'espessor

4 FD5H1153

MEDICIÓN  DIRECTA 217,380

m3 Graves gruixudes5 F552354

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 alt x sup 0,100 490,850 49,085

TOTAL MEDICIÓN 49,085

m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics6 G22B1101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Zonas grava 482,870 482,870

C#*D#*E#2 Camino acceso 0,300 70,600 3,000 63,540

TOTAL MEDICIÓN 546,410

m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor7 F2213650

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Camino acceso 0,500 70,600 3,000 105,900

TOTAL MEDICIÓN 105,900

m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM8 G9A1101J

MEDICIÓN  DIRECTA 105,900

Euro



Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

MEDICIONES Pág.:13/05/13 7Fecha:

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

9 G226K210

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Terraplenes camino acceso 4,000 0,370 70,600 104,488

TOTAL MEDICIÓN 104,488

m Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge10 GAR1V001

MEDICIÓN  DIRECTA 327,360

u Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb dues fulles, inclòs excavació i fonament d'ancoratge11 GAR1V002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Porta de dues fulles de 4x1,8 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x40 mm i malla electrosoldada de 200x50
mm i D 6 mm, tirants de 40x40 mm, muntants de perfil HEB-100, passador, pany i pom

12 F6A1N461

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  00OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament al costat del forat
de plantació, en un pendent inferior al 25 % (P - 10)

1 FR2G3A81

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

2 FR4H3433

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

u Subministrament i plantació romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor3 FR4CF110

MEDICIÓN  DIRECTA 60,000

u Subministrament farigola (Thymus vulgaris), en contenidor4 FR4TF010

MEDICIÓN  DIRECTA 300,000

u Subministrament canyís(Phragmites Australis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor5 FR4BZ110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 sup. total lechos*densidad(3pl/m2) 1.665,830 3,000 4.997,490

TOTAL MEDICIÓN 4.997,490

m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob6 GR3PU020

Euro



Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

MEDICIONES Pág.:13/05/13 8Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Super. total*espesor 1.761,730 0,500 880,865

TOTAL MEDICIÓN 880,865

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

7 GR3PU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Superf. taludes*espesor 416,910 0,100 41,691

TOTAL MEDICIÓN 41,691

m2 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs, completament acabat8 G226U33

MEDICIÓN  DIRECTA 416,910

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la
llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega

9 ER71294K

MEDICIÓN  DIRECTA 1.761,730

PRESUPUESTO  00OBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTOL 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvios provisionales durante la
ejecución de las obras, según indicación de la Dirección de la Obra

1 PPA80001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  00OBRA 01
OTROSCAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alzada a justificar para  imprevistos durante la construcción de las obras1 XPA1VI01

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alzada a justificar para la Gestión de Residuos de Construcción i Demolición2 XPA1GRCD

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 13/05/13

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,67m2E8B11A05 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfugP- 1
(TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,32m2ER71294K Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de
500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la
primera sega

P- 2

(DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €8,42m3F2213650 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressorP- 3
(OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €37,47m3F552353 Grava fina 8-10mm col·locada i extesaP- 4
(TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €33,15m3F552354 Graves gruixudesP- 5
(TREINTA Y TRES EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €501,89uF6A1N461 Porta de dues fulles de 4x1,8 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x40 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, tirants de 40x40 mm, muntants de perfil HEB-100, passador,
pany i pom

P- 6

(QUINIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €21,25mFD12V002 Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD) perforat amb paret massissa previst per a una
rigidesa circunferEncial de 1kg/cm2inclosa junta d'estanqueitat. Col·locat sobre solera de formigó
H-150, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

P- 7

(VEINTIUN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €69,75mFD5H1153 Canal de formigó polimer, d'amplada interior 150 mm, amb un pendent del < 1%, amb perfil lateral, amb
reixeta d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons la norma UNE-En 1433, fixada al canal, col·locat
sobre base de formigó amb solera de 100 mm d'espessor i parets de 100 mm d'espessor

P- 8

(SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €6,28uFR2G3A81 Excavació de clot de plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants
mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 % (P - 10)

P- 9

(SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €1,04uFR4BZ110 Subministrament canyís(Phragmites Australis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidorP- 10
(UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €1,11uFR4CF110 Subministrament i plantació romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidorP- 11
(UN EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €1,44uFR4H3433 Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

P- 12

(UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,84uFR4TF010 Subministrament farigola (Thymus vulgaris), en contenidorP- 13
(UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,75m2G226U33 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs, completament acabatP- 14
(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €2,75m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 15
(DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €1,89m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 16
(UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,09m3G2224221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

P- 17

(CINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
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 €5,82m3G22244C3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

P- 18

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €27,31m3G226K210 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

P- 19

(VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €11,25m3G228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

P- 20

(ONCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €6,14m3G228LB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

P- 21

(SEIS EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €2,21m2G22B1101 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànicsP- 22
(DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €0,56m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 23
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €70,17m3G3Z1U030 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- 24

(SETENTA EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €88,63m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 25
(OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €1,36kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 26

(UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €1,32kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 27

(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €27,55m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 28
(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €15,50m2G773V001 Membrana de gruix 3,0 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

P- 29

(QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €3,09m2G7B1U050 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 30

(TRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €16,55m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 31
(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €12,72mG9650002 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- 32

(DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €31,76m3G9A1101J Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 33
(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
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 €18,73m2G9F15211 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 34

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €78,87mGAR1V001 Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

P- 35

(SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €216,23uGAR1V002 Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb dues fulles, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

P- 36

(DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €610,45uGDD1 Arqueta prefabricada de sección interior de 100x100 cm, hasta 2.5 m de altura , incluido solera, paredes
de hormigón armado con barras de acero B 500 S, transporte y colocación

P- 37

(SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €870,65uGDD2 Arqueta prefabricada de sección interior 200x150 cm, hasta 1.6 m de altura , incluido solera, paredes de
hormigón armado con barras de acero B 500 S, transporte y colocación

P- 38

(OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €690,50uGDD3 Arqueta prefabricada de sección interior de 150x100 cm, hasta 2.5 m de altura , incluido solera, paredes
de hormigón armado con barras de acero B 500 S, transporte y colocación

P- 39

(SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €27,37mGFB1J325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 40

(VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €55,96mGFB1L325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 41

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €156,13mGFB1T325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 42

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €2,61m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos

P- 43

(DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €1,05m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 44
(UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €13.108,40paPPA80001 Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvios
provisionales durante la ejecución de las obras, según indicación de la Dirección de la Obra

P- 45

(TRECE MIL CIENTO OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €2.000,00paXPA1GRCD Partida alzada a justificar para la Gestión de Residuos de Construcción i DemoliciónP- 46
(DOS MIL EUROS)

 €6.000,00paXPA1VI01 Partida alzada a justificar para  imprevistos durante la construcción de las obrasP- 47
(SEIS MIL EUROS)
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m2E8B11A05 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfugP- 1  €3,67

Otros conceptos 3,67 €

m2ER71294K Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment
de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2,
incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat
posterior , i la primera sega

P- 2  €2,32

B0315600 Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm  €0,44000
BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tiùs rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N
 €0,14250

Otros conceptos 1,74 €

m3F2213650 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressorP- 3  €8,42

Otros conceptos 8,42 €

m3F552353 Grava fina 8-10mm col·locada i extesaP- 4  €37,47

B033U130 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm  €24,43000
Otros conceptos 13,04 €

m3F552354 Graves gruixudesP- 5  €33,15

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €22,15000
Otros conceptos 11,00 €

uF6A1N461 Porta de dues fulles de 4x1,8 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de
80x40 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, tirants de 40x40
mm, muntants de perfil HEB-100, passador, pany i pom

P- 6  €501,89

B6A1N461 Porta de dues fulles de mides 4x1.8 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor
de tub de 80x40 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm,
tirants de 40x40 mm, muntants de perfil HEB-100, passador, pany i pom

 €431,16000

Otros conceptos 70,73 €

mFD12V002 Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD) perforat amb paret
massissa previst per a una rigidesa circunferEncial de 1kg/cm2inclosa junta
d'estanqueitat. Col·locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

P- 7  €21,25

B0311010 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons  €1,77422
BD135E90 Tub D160mm (PEAD) paret massissa previst per a una rigidesa

circunferencial de 1kg/cm2
 €8,50000

Otros conceptos 10,98 €

mFD5H1153 Canal de formigó polimer, d'amplada interior 150 mm, amb un pendent del
< 1%, amb perfil lateral, amb reixeta d'acer galvanitzat nervada classe A15,
segons la norma UNE-En 1433, fixada al canal, col·locat sobre base de
formigó amb solera de 100 mm d'espessor i parets de 100 mm d'espessor

P- 8  €69,75

Otros conceptos 69,75 €

uFR2G3A81 Excavació de clot de plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a
39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants
mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25
% (P - 10)

P- 9  €6,28

Otros conceptos 6,28 €

uFR4BZ110 Subministrament canyís(Phragmites Australis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en
contenidor

P- 10  €1,04

Otros conceptos 1,04 €
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uFR4CF110 Subministrament i plantació romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a
0,3 m, en contenidor

P- 11  €1,11

Otros conceptos 1,11 €

uFR4H3433 Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

P- 12  €1,44

Otros conceptos 1,44 €

uFR4TF010 Subministrament farigola (Thymus vulgaris), en contenidorP- 13  €1,84

Otros conceptos 1,84 €

m2G226U33 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs,
completament acabat

P- 14  €0,75

Sin descomposición 0,75 €

m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 15  €2,75

Otros conceptos 2,75 €

m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 16  €1,89

Otros conceptos 1,89 €

m3G2224221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

P- 17  €5,09

Otros conceptos 5,09 €

m3G22244C3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de
4 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega
mecànica del material excavat

P- 18  €5,82

Otros conceptos 5,82 €

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

P- 19  €27,31

B0372000 Tot-u artificial  €24,57600
Otros conceptos 2,73 €

m3G228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 20  €11,25

Otros conceptos 11,25 €

m3G228LB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 21  €6,14

Otros conceptos 6,14 €

m2G22B1101 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat,
amb mitjans mecànics

P- 22  €2,21

Otros conceptos 2,21 €

m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 23  €0,56

Otros conceptos 0,56 €
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m3G3Z1U030 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- 24  €70,17

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

 €62,76900

Otros conceptos 7,40 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 25  €88,63

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €75,28500

Otros conceptos 13,35 €

kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 26  €1,36

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,01296
Otros conceptos 1,35 €

kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 27  €1,32

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,01296
Otros conceptos 1,31 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 28  €27,55

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,17000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,54090
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,24000
B0DZA000 Desencofrant  €0,13500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,48000

Otros conceptos 23,98 €

m2G773V001 Membrana de gruix 3,0 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

P- 29  €15,50

B772V001 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 3,0 mm resistent a l'intempèrie  €4,10040
Otros conceptos 11,40 €

m2G7B1U050 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

P- 30  €3,09

B7B1U005 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 3850 N

 €2,22200

Otros conceptos 0,87 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

P- 31  €16,55

B0111000 Aigua  €0,04550
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €15,45600

Otros conceptos 1,05 €

mG9650002 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- 32  €12,72

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

 €2,51076
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B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,05154
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,78000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,33100

Otros conceptos 5,89 €

m3G9A1101J Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

P- 33  €31,76

B0111000 Aigua  €0,04550
B0371000 Tot-u natural  €24,86300

Otros conceptos 6,85 €

m2G9F15211 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 34  €18,73

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,91724
B9F15200 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,

preu alt
 €12,44400

Otros conceptos 5,37 €

mGAR1V001 Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge

P- 35  €78,87

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

 €1,79340

B0A12U00 Filferro acer galvanitzat  €0,32600
BBP1U001 Tanca d'1,8 m d'alçada d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de

40x40 i 3 mm de diàmetre
 €5,20000

BBPZU001 Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçada, per a tanca metàl·lica,
inclòs part proporcional  de 

 €4,67000

Otros conceptos 66,88 €

uGAR1V002 Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb dues fulles, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge

P- 36  €216,23

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

 €1,79340

BBP1V002 Porta d'accés per tanca d'1,8 m d'alçada d'acer galvanitzat, amb dues
fulles i malla electrosoldada 

 €150,00000

Otros conceptos 64,44 €

uGDD1 Arqueta prefabricada de sección interior de 100x100 cm, hasta 2.5 m de
altura , incluido solera, paredes de hormigón armado con barras de acero B
500 S, transporte y colocación

P- 37  €610,45

Sin descomposición 610,45 €

uGDD2 Arqueta prefabricada de sección interior 200x150 cm, hasta 1.6 m de altura
, incluido solera, paredes de hormigón armado con barras de acero B 500
S, transporte y colocación

P- 38  €870,65

Sin descomposición 870,65 €

uGDD3 Arqueta prefabricada de sección interior de 150x100 cm, hasta 2.5 m de
altura , incluido solera, paredes de hormigón armado con barras de acero B
500 S, transporte y colocación

P- 39  €690,50

Sin descomposición 690,50 €

mGFB1J325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 40  €27,37

BFB1J320 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €7,17060



Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 5Fecha: 13/05/13
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Otros conceptos 20,20 €

mGFB1L325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 41  €55,96

BFB1L320 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €11,07720

Otros conceptos 44,88 €

mGFB1T325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 42  €156,13

BFB1T320 Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €43,92120

Otros conceptos 112,21 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 43  €2,61

Otros conceptos 2,61 €

m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 44  €1,05

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

 €0,32500

BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,16500
Otros conceptos 0,56 €

paPPA80001 Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización,
balizamiento y desvios provisionales durante la ejecución de las obras,
según indicación de la Dirección de la Obra

P- 45  €13.108,40

Sin descomposición 13.108,40 €

paXPA1GRCD Partida alzada a justificar para la Gestión de Residuos de Construcción i
Demolición

P- 46  €2.000,00

Sin descomposición 2.000,00 €

paXPA1VI01 Partida alzada a justificar para imprevistos durante la construcción de las
obras

P- 47  €6.000,00

Sin descomposición 6.000,00 €
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OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 16)

1.326,8351,89 2.507,72

2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 15)

4.726,4592,75 12.997,76

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

5.163,0000,56 2.891,28

CAPÍTOLTOTAL 01.01 18.396,76

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL ARQUETAS Y TUBERIAS02

TÍTULO 3 COLECTORES DE ENTRADA Y SALIDA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i amb les
terres deixades a la vora (P - 17)

51,8605,09 263,97

2 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 20)

25,82611,25 290,54

3 GFB1T325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

51,860156,13 8.096,90

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 31)

33,76116,55 558,74

TÍTULO 3TOTAL 01.02.01 9.210,15

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL ARQUETAS Y TUBERIAS02

TÍTULO 3 ARQUETAS INTERIORES02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i amb les
terres deixades a la vora (P - 17)

50,0005,09 254,50

2 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 20)

36,20011,25 407,25

3 GDD1 u Arqueta prefabricada de sección interior de 100x100 cm, hasta
2.5 m de altura , incluido solera, paredes de hormigón armado
con barras de acero B 500 S, transporte y colocación (P - 37)

3,000610,45 1.831,35

4 GDD2 u Arqueta prefabricada de sección interior 200x150 cm, hasta
1.6 m de altura , incluido solera, paredes de hormigón armado
con barras de acero B 500 S, transporte y colocación (P - 38)

1,000870,65 870,65

Euro
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5 GDD3 u Arqueta prefabricada de sección interior de 150x100 cm, hasta
2.5 m de altura , incluido solera, paredes de hormigón armado
con barras de acero B 500 S, transporte y colocación (P - 39)

1,000690,50 690,50

TÍTULO 3TOTAL 01.02.02 4.054,25

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL ARQUETAS Y TUBERIAS02

TÍTULO 3 TUBERIAS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i amb les
terres deixades a la vora (P - 17)

692,4385,09 3.524,51

2 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 20)

652,39511,25 7.339,44

3 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 40)

47,15027,37 1.290,50

4 GFB1L325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 41)

79,00055,96 4.420,84

5 GFB1T325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

58,500156,13 9.133,61

6 FD12V002 m Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD) perforat
amb paret massissa previst per a una rigidesa circunferEncial
de 1kg/cm2inclosa junta d'estanqueitat. Col·locat sobre solera
de formigó H-150, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat. (P - 7)

93,60021,25 1.989,00

7 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 - 24)

7,45070,17 522,77

TÍTULO 3TOTAL 01.02.03 28.220,67

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL TANQUE IMHOFF03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22244C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m
d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat
(P - 18)

294,0005,82 1.711,08

2 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 21)

179,5506,14 1.102,44

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 26)

1.326,5941,36 1.804,17

Euro
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4 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)

1.960,9821,32 2.588,50

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 25)

36,83088,63 3.264,24

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 28) 160,85027,55 4.431,42

7 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug
(P - 1)

60,2403,67 221,08

8 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 - 24)

2,25870,17 158,44

CAPÍTOLTOTAL 01.03 15.281,37

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL LECHOS DE JUNCOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G7B1U050 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a
la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 30)

2.157,8723,09 6.667,82

2 G773V001 m2 Membrana de gruix 3,0 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie (P - 29)

2.157,87215,50 33.447,02

3 F552354 m3 Graves gruixudes (P - 5) 52,38933,15 1.736,70

4 F552353 m3 Grava fina 8-10mm col·locada i extesa (P - 4) 1.263,30637,47 47.336,08

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 - 24)

0,36070,17 25,26

CAPÍTOLTOTAL 01.04 89.212,88

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL URBANIZACIÓN05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 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 - 24)

99,32070,17 6.969,28

2 G9F15211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat (P - 34)

993,20018,73 18.602,64

3 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 - 32)

479,04012,72 6.093,39

Euro
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4 FD5H1153 m Canal de formigó polimer, d'amplada interior 150 mm, amb un
pendent del < 1%, amb perfil lateral, amb reixeta d'acer
galvanitzat nervada classe A15, segons la norma UNE-En
1433, fixada al canal, col·locat sobre base de formigó amb
solera de 100 mm d'espessor i parets de 100 mm d'espessor
(P - 8)

217,38069,75 15.162,26

5 F552354 m3 Graves gruixudes (P - 5) 49,08533,15 1.627,17

6 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 22)

546,4102,21 1.207,57

7 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb
compressor (P - 3)

105,9008,42 891,68

8 G9A1101J m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM (P - 33)

105,90031,76 3.363,38

9 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 19)

104,48827,31 2.853,57

10 GAR1V001 m Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 35)

327,36078,87 25.818,88

11 GAR1V002 u Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb dues
fulles, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 36)

1,000216,23 216,23

12 F6A1N461 u Porta de dues fulles de 4x1,8 m, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x40 mm i malla electrosoldada de 200x50
mm i D 6 mm, tirants de 40x40 mm, muntants de perfil
HEB-100, passador, pany i pom (P - 6)

1,000501,89 501,89

CAPÍTOLTOTAL 01.05 83.307,94

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL JARDINERIA06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FR2G3A81 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,5x0,5x0,5 m,
amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i
escampada de les terres sobrants mecànicament al costat del
forat de plantació, en un pendent inferior al 25 % (P - 10) (P -
9)

100,0006,28 628,00

2 FR4H3433 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30
cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 12)

100,0001,44 144,00

3 FR4CF110 u Subministrament i plantació romaní (Rosmarinus officinalis)
d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor (P - 11)

60,0001,11 66,60

4 FR4TF010 u Subministrament farigola (Thymus vulgaris), en contenidor (P -
13)

300,0001,84 552,00

5 FR4BZ110 u Subministrament canyís(Phragmites Australis) d'alçària 0,1 a
0,3 m, en contenidor (P - 10)

4.997,4901,04 5.197,39

6 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 44)

880,8651,05 924,91

7 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 43)

41,6912,61 108,81

8 G226U33 m2 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o manuals.
Tot inclòs, completament acabat (P - 14)

416,9100,75 312,68

Euro
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9 ER71294K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30
%, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la
llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la
primera sega (P - 2)

1.761,7302,32 4.087,21

CAPÍTOLTOTAL 01.06 12.021,60

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL SEGURIDAD Y SALUD07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA80001 pa Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial,
señalización, balizamiento y desvios provisionales durante la
ejecución de las obras, según indicación de la Dirección de la
Obra (P - 45)

1,00013.108,40 13.108,40

CAPÍTOLTOTAL 01.07 13.108,40

OBRA PRESUPUESTO  0001

CAPÍTOL OTROS08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA1VI01 pa Partida alzada a justificar para imprevistos durante la
construcción de las obras (P - 47)

1,0006.000,00 6.000,00

2 XPA1GRCD pa Partida alzada a justificar para la Gestión de Residuos de
Construcción i Demolición (P - 46)

1,0002.000,00 2.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 8.000,00

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:13/05/13 1Fecha:

NIVEL 3: TÍTULO 3 Importe

Título 3 01.02.01 Colectores de entrada y salida 9.210,15
Título 3 01.02.02 Arquetas Interiores 4.054,25
Título 3 01.02.03 Tuberias 28.220,67

01.02 Arquetas y tuberiasCapítol 41.485,07

41.485,07

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Trabajos previos 18.396,76
Capítol 01.02 Arquetas y tuberias 41.485,07
Capítol 01.03 Tanque Imhoff 15.281,37
Capítol 01.04 Lechos de Juncos 89.212,88
Capítol 01.05 Urbanización 83.307,94
Capítol 01.06 Jardineria 12.021,60
Capítol 01.07 Seguridad y Salud 13.108,40
Capítol 01.08 Otros 8.000,00

01 Presupuesto  00Obra 280.814,02

280.814,02

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto 00 280.814,02
280.814,02

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

280.814,02PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

36.505,8213,00 % Gastos Generales SOBRE 280.814,02....................................................................................................................................

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 280.814,02....................................................................................................................................16.848,84

Subtotal 334.168,68

21,00 % IVA SOBRE 334.168,68....................................................................................................................................70.175,42

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 404.344,10€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON DIEZ CENTIMOS )



 

Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo de Gaüses en Vilopriu 

 

 

 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

Alvaro Guarner Calaf 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 

 

Barcelona, Junio de 2013 

  

 




