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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 01  COL·LECTOR D'ENTRADA
Subcapítol S1  EXCAVACIÓ

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Longitud del col·lector x Ample 266,701 3,000 800,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,103

2 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

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 266,701 0,600 1,500 240,031 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,031

3 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió

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

1 Número d'arbres al llarg del traçat del
col·lector

13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 01  COL·LECTOR D'ENTRADA
Subcapítol S2  COL·LECTOR

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 266,701 0,600 0,800 128,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,016

2 GD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Longitud 266,701 266,701 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,701

3 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 Longitud x Ample x Espessor 266,701 0,600 0,700 112,014 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,014

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 01  COL·LECTOR D'ENTRADA
Subcapítol S3  ESTRUCTURES

1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15
cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

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

1 Número de pous de registre 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 01  COL·LECTOR D'ENTRADA
Subcapítol S4  MESURES CORRECTORES

1 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

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

1 Longitud x Ample 266,701 3,000 800,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,103

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 02  ESPLANADA

1 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

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

1 Àrea EDAR 5.352,800 5.352,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.352,800

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 437,425 437,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,425
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

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

1 620,775 620,775 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,775

4 G2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

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

1 Pretractament 3,444 1,400 4,822 C#*D#*E#*F#

2 Canal de desguàs 12,463 1,400 17,448 C#*D#*E#*F#

3 Estació de bombeig 2,592 1,400 3,629 C#*D#*E#*F#

4 Fossa sèptica 246,740 1,400 345,436 C#*D#*E#*F#

5 Aiguamolls 2.688,000 1,400 3.763,200 C#*D#*E#*F#

6 Instal·lació elèctrica 210,504 1,400 294,706 C#*D#*E#*F#

7 Aigua potable 21,280 1,400 29,792 C#*D#*E#*F#

8 Col·lector d'entrada 128,016 1,400 179,222 C#*D#*E#*F#

9 Col·lector de sortida 19,944 1,400 27,922 C#*D#*E#*F#

10 Canonades interiors 56,767 1,400 79,474 C#*D#*E#*F#

11 Terraplè excedent 183,350 1,400 256,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.002,341

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 03  PRETRACTAMENT
Subcapítol S1  EXCAVACIÓ

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 4,200 0,600 1,500 3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,780

2 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 4,200 0,600 0,200 0,504 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,504

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

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

1 Longitud x Ample x Espessor 0,800 0,600 0,700 0,336 C#*D#*E#*F#
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 0,336

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 03  PRETRACTAMENT
Subcapítol S2  ESTRUCTURA

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Longitud x Ample 4,200 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

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

1 Parets longitudinals (L x h x unitats) 4,200 1,500 2,000 12,600 C#*D#*E#*F#

2 Parets transversals (L x h x unitats) 0,450 1,500 2,000 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,950

3 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

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

1 Sobreeixidor, parets longitudinals (L x
h x e)

0,800 0,300 0,100 2,000 0,048 C#*D#*E#*F#

2 Sobreeixidor, lloses (L x Ample x e
mig)

0,800 0,450 0,150 2,000 0,108 C#*D#*E#*F#

3 Sobreeixidor, parets transversals
(Ample x h x e)

0,300 0,300 0,100 2,000 0,018 C#*D#*E#*F#

4 Canal de desbast, parets longitudinals
(L x h x e)

3,200 1,200 0,100 2,000 0,768 C#*D#*E#*F#

5 Canal de desbast, llosa de fons (L x
Ample x e)

3,200 0,450 0,100 0,144 C#*D#*E#*F#

6 Canal de desbast, parets transversals
(Ample x h x e)

0,300 1,200 0,100 2,000 0,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,158

4 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

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

1 Paret longitudinal (Sobreeixidor) 4,735 2,000 1,000 2,000 18,940 C#*D#*E#*F#

2 Paret transversal (Sobreeixidor) 4,735 2,000 1,000 2,000 18,940 C#*D#*E#*F#

3 Llosa de base (Sobreeixidor) 4,735 2,000 1,000 1,000 9,470 C#*D#*E#*F#

4 Llosa de coberta (Sobreeixidor) 4,735 2,000 2,000 1,000 18,940 C#*D#*E#*F#

5 Paret longitudinal (Canal de desbast) 4,735 9,000 1,000 2,000 85,230 C#*D#*E#*F#
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

6 Paret transversal (Canal de desbast) 4,735 2,000 1,000 2,000 18,940 C#*D#*E#*F#

7 Llosa de base (Canal de desbast) 4,735 5,000 1,000 1,000 23,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,135

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 03  PRETRACTAMENT
Subcapítol S3  INSTAL·LACIONS

1 GDE301 u Reixa per desbast manual amb muntatge

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

1 Reixa pel canal de desbast 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixa pel canal de desguàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 03  PRETRACTAMENT
Subcapítol S4  CANAL DE DESGUÀS

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Longitud x Ample 34,620 3,000 103,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,860

2 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 34,620 0,600 0,800 16,618 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,618

3 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 34,620 0,600 0,200 4,154 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,154

4 FD5GU020 m Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de
formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada

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

1 Longitud 34,620 34,620 C#*D#*E#*F#
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 34,620

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBEIG
Subcapítol S1  EXCAVACIÓ

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

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 1,200 1,200 1,800 2,592 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,592

2 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 1,200 1,200 0,200 0,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,288

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBEIG
Subcapítol S2  ESTRUCTURA

1 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

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

1 Paret exterior 3,770 1,800 6,786 C#*D#*E#*F#

2 Paret interior 3,142 1,800 5,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,442

2 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

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

1 Paret circular 0,553 0,553 C#*D#*E#*F#

2 Llosa de base 0,113 0,113 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,666

3 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 57,860 57,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,860
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBEIG
Subcapítol S3  INSTAL·LACIONS

1 BNN26220 u Bomba fecal submergible, Q<3 m3/h, 1 bar, pas útil 45 mm

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 05  FOSSA SÈPTICA
Subcapítol S1  EXCAVACIÓ

1 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 14,600 5,200 3,250 246,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,740

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 14,600 5,200 0,400 30,368 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,368

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 05  FOSSA SÈPTICA
Subcapítol S2  ESTRUCTURA

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Longitud x Ample 14,700 5,300 77,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,910

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

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

1 Paret longitudinal (L x Alçada x Unitats) 14,600 3,200 2,000 93,440 C#*D#*E#*F#

2 Paret transversal (L x Alçada x Unitats) 5,200 3,200 2,000 33,280 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 126,720

3 G3151CG3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

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

1 Parets longitudinals (L x h x e) 14,600 2,350 0,300 2,000 20,586 C#*D#*E#*F#

2 Parets transversals (Ample x h x e) 4,600 2,350 0,300 3,000 9,729 C#*D#*E#*F#

3 Llosa de fons (L x Ample x e) 14,600 5,200 0,400 1,000 30,368 C#*D#*E#*F#

4 Llosa de coberta (L x Ample x e) 14,600 5,200 0,300 1,000 22,776 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,459

4 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

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

1 Paret longitudinal 10,654 54,000 2,000 2,000 2.301,264 C#*D#*E#*F#

2 Paret transversal 10,654 16,000 3,000 2,000 1.022,784 C#*D#*E#*F#

3 Llosa de base 18,940 77,000 1,000 2,000 2.916,760 C#*D#*E#*F#

4 Llosa de coberta 10,654 95,000 1,000 2,000 2.024,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.265,068

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 05  FOSSA SÈPTICA
Subcapítol S3  INSTAL·LACIONS

1 BE41GXC5D9T m Xemeneia

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

1 Longitud xemeneia x Unitats 0,600 4,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

2 BDKZ8B0 u Tapa per a obertura

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 06  AIGUAMOLLS
Subcapítol S1  EXCAVACIÓ

1 E2212222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Aiguamoll 1 (L x Ample x Profunditat) 48,000 28,000 1,000 1.344,000 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 2 (L x Ample x Profunditat) 48,000 28,000 1,000 1.344,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 2.688,000

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 Aiguamoll 1 (L x Ample x Profunditat) 48,000 28,000 0,300 403,200 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 2 (L x Ample x Profunditat) 48,000 28,000 0,300 403,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 806,400

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 06  AIGUAMOLLS
Subcapítol S2  FORMACIÓ D'ESPLANADA I TALUSSOS

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

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

1 Aiguamoll 1 (Longitud x Ample) 48,000 28,000 1.344,000 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 2 (Longitud x Ample) 48,000 28,000 1.344,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.688,000

2 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

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

1 Aiguamoll 1 48,000 0,700 0,700 23,520 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 1 28,000 0,700 0,700 13,720 C#*D#*E#*F#

3 Aiguamoll 2 48,000 0,700 0,700 23,520 C#*D#*E#*F#

4 Aiguamoll 2 28,000 0,700 0,700 13,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,480

3 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

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

1 Aiguamoll 1, Paret longitudinal 48,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 1, Paret transversal 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

3 Aiguamoll 2, Paret longitudinal 48,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 Aiguamoll 2, Paret transversal 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 06  AIGUAMOLLS
Subcapítol S3  IMPERMEABILITZACIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie

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

1 Aiguamoll 1 (Longitud x Ample) 49,000 29,000 1.421,000 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 2 (Longitud x Ample) 49,000 29,000 1.421,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.842,000

2 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

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

1 Aiguamoll 1 (Longitud x Ample x
Unitats)

49,000 29,000 2,000 2.842,000 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 2 (Longitud x Ample x
Unitats)

49,000 29,000 2,000 2.842,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.684,000

3 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

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

1 Aiguamoll 1 (Longitud x Ample x
Tongades)

27,000 0,600 2,000 32,400 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 2 (Longitud x Ample x
Tongades)

27,000 0,600 2,000 32,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 06  AIGUAMOLLS
Subcapítol S4  CONNEXIONS HIDRÀULIQUES

1 GD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Canonada de drenatge (L x Unitats) 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 Canonada de distribució (L x Unitats) 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 06  AIGUAMOLLS
Subcapítol S5  PLANTACIÓ DE VEGETACIÓ

1 F923T001 m3 Subministrament i col·locació de grava gràndaria 5 mm, amb estesa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 Aiguamoll 1 (L x Ample x Espessor) 45,500 25,500 0,400 464,100 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 2 (L x Ample x Espessor) 45,500 25,500 0,400 464,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 928,200

2 FR4GE2F1 u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3

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

1 Aiguamoll 1 (Densitat: 3 unitats/m2) 46,000 26,000 3,000 3.588,000 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamoll 2 (Densitat: 3 unitats/m2) 46,000 26,000 3,000 3.588,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.176,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 07  ARQUETES I CANONADES INTERIORS
Subcapítol S1  EXCAVACIÓ

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

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 202,740 0,400 1,000 81,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,096

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 07  ARQUETES I CANONADES INTERIORS
Subcapítol S2  CANONADA

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 202,740 0,400 0,700 56,767 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,767

2 GD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total 202,740 202,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,740

3 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 202,740 0,400 0,300 24,329 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 24,329

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 07  ARQUETES I CANONADES INTERIORS
Subcapítol S3  INSTAL·LACIONS

1 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

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

1 Unitats 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 08  COL·LECTOR DE SORTIDA
Subcapítol S1  EXCAVACIÓ

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Longitud x Ample 41,550 3,000 124,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,650

2 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

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 41,550 0,600 1,300 32,409 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,409

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 08  COL·LECTOR DE SORTIDA
Subcapítol S2  COL·LECTOR

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 Longitud x Ample x Espessor 41,550 0,600 0,800 19,944 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,944

2 GD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Longitud 41,550 41,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,550

3 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 41,550 0,600 0,500 12,465 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,465

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 08  COL·LECTOR DE SORTIDA
Subcapítol S3  MESURES CORRECTORES

1 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

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

1 Longitud x Ample 41,550 3,000 124,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,650

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 09  CASETA DE CONTROL
Subcapítol S1  EXCAVACIÓ

1 E2212222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 4,500 3,500 0,400 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 09  CASETA DE CONTROL
Subcapítol S2  FONAMENTACIONS
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Longitud x Ample 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

2 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

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

1 Longitud x Ample x Espessor 4,500 3,500 0,300 4,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,725

3 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

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

1 Longitud x Ample x Unitats 4,500 3,500 2,000 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 09  CASETA DE CONTROL
Subcapítol S3  ESTRUCTURA

1 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment
gris per a revestir, col·locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3
de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B500S en barres
corrugades. m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

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

1 Paret longitudinal (L x h x Unitats) 4,500 3,000 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 Paret transversal (L x h x Unitats) 3,500 3,000 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 14H77DKJ u Llinda estructural de 250 mm d'amplària amb peça U de morter d'argila expandida, per a un buit d'obra de 160
cm amb recolzaments de 20 cm, armada amb una quantia de 3.6 kg/m d'acer en barres corrugades B500S i
reblert de formigó lleuger d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a compressió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 14LFE788 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i
biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.06
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Longitud x Ample 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 09  CASETA DE CONTROL
Subcapítol S4  COBERTA

1 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

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

1 Longitud x Ample 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

2 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

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

1 Longitud x Ample 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

3 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

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

1 Longitud x Ample 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

4 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no
adherida

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

1 Longitud x Ample 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

5 E923U001 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

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

1 Longitud x Ample 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

6 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 Alçada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 09  CASETA DE CONTROL
Subcapítol S5  PAVIMENT I TANCAMENT

1 E9DA1523 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

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

1 Longitud x Ample 4,100 3,100 12,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,710

2 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

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

1 Longitud x Ample 4,100 3,100 12,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,710

3 EAFA1104 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EAF18134 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit
d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 09  CASETA DE CONTROL
Subcapítol S6  ACABATS INTERIORS I ALTRES ELEMENTS

1 EHP531F1 u Projector amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-D i portalàmpades G24 d3, de 26 W de potència,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit de secció triangular, tapes laterals de material
sintètic i frontal rectangular, lira de suport, reflector i sense capçal, completament orientable, grau de protecció
IP 20, muntat superficialment

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

1 Unitats 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb suports
murals

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJ298121 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E8AA2BD0 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida
i tres d'acabat

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

1 Alçada x Ample 2,100 0,900 1,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,890

6 E894S470 m2 Pintat de pilar exterior de formigó al plàstic, amb acabat texturat amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues
de pasta plàstica de picar

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

1 Paret longitudinal (Longitud x Alçada x
Unitats)

4,500 3,000 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 Paret transversal (Longitud x Alçada x
Unitats)

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

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA
Subcapítol S1  TANCAMENT EDAR

1 F6A1CL31 u Porta d'entrada

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

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

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus
de formigó

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

1 Longitud total 263,739 263,739 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,739

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA
Subcapítol S2  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 501,200 0,600 1,400 421,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 421,008

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 501,200 0,600 0,700 210,504 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,504

3 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 501,200 0,600 0,700 210,504 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,504

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FG313806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col·locat en tub

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

1 Longitud 501,200 501,200 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 501,200

6 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

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

1 Longitud 501,200 501,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,200

7 FG145502 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FG511712 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 10 A i muntat superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de
regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació UNE H07V-R
unipolar d'1.5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EG41A21B u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A de poder de curt
circuit i
fixat a pressió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FHT11122 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu superior,
per a 230 V de tensió i fixat a la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FHR117VB u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades vapor de sodi a pressió alta, de
potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 20

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FHQBL601 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 14 W de potència, cos lineal d'alumini
extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues
estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a 230 V, de 668 mm de llargària, grau de protecció
IP-679, muntat en caixa encastada en paraments o paviments

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

1 Unitats 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA
Subcapítol S3  AIGUA POTABLE

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 76,000 0,400 1,400 42,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,560

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 76,000 0,400 0,700 21,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

3 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 76,000 0,400 0,700 21,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

4 FFB1A655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 Longitud total 577,200 577,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,200

5 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA
Subcapítol S4  SANEJAMENT

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

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

1 Longitud x Ample x Profunditat 187,508 0,400 1,200 90,004 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,004

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 187,508 0,400 0,700 52,502 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,502

3 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Longitud x Ample x Espessor 187,508 0,400 0,500 37,502 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,502

4 GFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

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

1 Longitud total 187,508 187,508 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,508

5 GD5J8F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

Subcapítol S5  PAVIMENTACIÓ

1 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

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

1 Segons plànol 11 (Urbanització) 1.398,660 1.398,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.398,660

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA
Subcapítol S6  JARDINERIA

1 GR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

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

1 Segons plànol 11 (Urbanització) 240,416 240,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,416

2 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

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

1 Segons plànol 11 (Urbanització) 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 ER66277B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

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

1 Segons plànol 11 (Urbanització) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR 
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

14E239E5P-1 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a revestir, col·locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col·locat
manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

37,05 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

14H77DKJP-2 u Llinda estructural de 250 mm d'amplària amb peça U de morter d'argila expandida, per a un
buit d'obra de 160 cm amb recolzaments de 20 cm, armada amb una quantia de 3.6 kg/m
d'acer en barres corrugades B500S i reblert de formigó lleuger d'argila expandida 15 a 18
N/mm2 de resistència a compressió

54,43 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

14LFE788P-3 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada
AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.06 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot

40,75 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

2DB18425P-4 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.205,62 €

(MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

4G632110P-5 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada,
amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de
coure de designació UNE H07V-R unipolar d'1.5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

66,10 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

BDKZ8B0P-6 u Tapa per a obertura 84,81 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

BE41GXC5D9TYP-7 m Xemeneia 36,65 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

BNN26220P-8 u Bomba fecal submergible, Q<3 m3/h, 1 bar, pas útil 45 mm 977,91 €

(NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E2211022P-9 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

E2212222P-10 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 3,00 €

(TRES EUROS)

E5Z15N40P-11 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

13,62 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E763200LP-12 m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida

11,40 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

E7B111A0P-13 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

E7C23471P-14 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

E894S470P-15 m2 Pintat de pilar exterior de formigó al plàstic, amb acabat texturat amb una capa d'imprimació
al làtex diluït i dues de pasta plàstica de picar

12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E8AA2BD0P-16 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i tres d'acabat

17,14 €

(DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

E9232G91P-17 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

11,38 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E923U001P-18 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

5,98 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

E9DA1523P-19 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu mitjà,
de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

29,51 €

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

E9Z2A100P-20 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 9,21 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

EAF18134P-21 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

207,64 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EAFA1104P-22 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

304,14 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

ED15B771P-23 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,94 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EG41A21BP-24 u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A
de poder de curt circuit i
fixat a pressió

24,03 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

EGD1222EP-25 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

25,41 €

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

EHP531F1P-26 u Projector amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-D i portalàmpades G24 d3, de 26 W
de potència, alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit de secció
triangular, tapes laterals de material sintètic i frontal rectangular, lira de suport, reflector i
sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, muntat superficialment

164,65 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EJ13B212P-27 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,
col·locat amb suports murals

51,00 €

(CINQUANTA-UN EUROS)

EJ1BP012P-28 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals 20,50 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EJ298121P-29 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´

24,69 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EN315427P-30 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

21,38 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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ER66255BP-31 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

ER66277BP-32 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

38,55 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F6A1CL31P-33 u Porta d'entrada 469,19 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

F6A1LQA4P-34 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó

65,57 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F923T001P-35 m3 Subministrament i col·locació de grava gràndaria 5 mm, amb estesa 43,15 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FD5GU020P-36 m Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó,
col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada

124,82 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FFB1A655P-37 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

22,72 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FG145502P-38 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i
muntada superficialment

123,49 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FG21R91GP-39 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FG313806P-40 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col·locat
en tub

9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FG511712P-41 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 10 A i muntat
superficialment

75,35 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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FHQBL601P-42 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 14 W de potència, cos
lineal d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent
als impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a 230
V, de 668 mm de llargària, grau de protecció IP-679, muntat en caixa encastada en
paraments o paviments

293,94 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FHR117VBP-43 u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades vapor de
sodi a pressió alta, de potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

1.509,31 €

(MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FHT11122P-44 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat,
de preu superior, per a 230 V de tensió i fixat a la paret

98,43 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FN12B424P-45 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

204,09 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

FR4GE2F1P-46 u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G21R1002P-47 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió 43,79 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

G2211101P-48 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G2223Q11P-49 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

7,64 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G2224121P-50 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

G2224221P-51 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

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G2241010P-52 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

G2243011P-53 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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G2262111P-54 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G228510FP-55 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

23,10 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

G228560FP-56 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

21,66 €

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

G2A11000P-57 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,90 €

(NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G2R45067P-58 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

G3151CG3P-59 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

101,93 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G31D1001P-60 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous 18,27 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

G3Z112P1P-61 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,25 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

G45C18G3P-62 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

101,17 €

(CENT UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

G45C1DG3P-63 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

114,71 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

G4B13100P-64 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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G4BC3100P-65 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

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G4BCDA66P-66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

G7732C20P-67 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G7B111J0P-68 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

G931201JP-69 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

28,10 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

G931R01JP-70 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98 % del PM

23,06 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

G9F15221P-71 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

20,07 €

(VINT EUROS AMB SET CENTIMS)

GDE301P-72 u Reixa per desbast manual amb muntatge 24,71 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GD5J8F08P-73 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

121,42 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

GD7J9425P-74 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,47 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GD7JE186P-75 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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GDK254F3P-76 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

50,28 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GFB1J425P-77 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

30,88 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GR111000P-78 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

GR7212H0P-79 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

GR7212J0P-80 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

XPA000SSP-81 u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

11.712,41 €

(ONZE MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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P-1 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a revestir, col·locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col·locat
manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

37,05 €

Altres conceptes 37,05000 €

P-2 14H77DKJ u Llinda estructural de 250 mm d'amplària amb peça U de morter d'argila expandida, per a un
buit d'obra de 160 cm amb recolzaments de 20 cm, armada amb una quantia de 3.6 kg/m
d'acer en barres corrugades B500S i reblert de formigó lleuger d'argila expandida 15 a 18
N/mm2 de resistència a compressió

54,43 €

Altres conceptes 54,43000 €

P-3 14LFE788 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada
AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.06 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot

40,75 €

Altres conceptes 40,75000 €

P-4 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.205,62 €

Altres conceptes 1.205,62000 €

P-5 4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada,
amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de
coure de designació UNE H07V-R unipolar d'1.5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

66,10 €

Altres conceptes 66,10000 €

P-6 BDKZ8B0 u Tapa per a obertura 84,81 €

Sense descomposició 84,81000 €

P-7 BE41GXC5 m Xemeneia 36,65 €

Sense descomposició 36,65000 €

P-8 BNN26220 u Bomba fecal submergible, Q<3 m3/h, 1 bar, pas útil 45 mm 977,91 €

Sense descomposició 977,91000 €

P-9 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,96 €

Altres conceptes 1,96000 €

P-10 E2212222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 3,00 €
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Altres conceptes 3,00000 €

P-11 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

13,62 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-12 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida

11,40 €

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 1,44000 €

B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1.15 kg/m2 i gruix 1 6,25900 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,32775 €

Altres conceptes 3,37325 €

P-13 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

2,31 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/ 0,95700 €

Altres conceptes 1,35300 €

P-14 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

8,26 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a co 6,26850 €

Altres conceptes 1,99150 €

P-15 E894S470 m2 Pintat de pilar exterior de formigó al plàstic, amb acabat texturat amb una capa d'imprimació
al làtex diluït i dues de pasta plàstica de picar

12,53 €

B8ZAE000 kg Imprimació al làtex 1,32498 €

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 1,26684 €

Altres conceptes 9,93818 €

P-16 E8AA2BD0 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i tres d'acabat

17,14 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,97800 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 2,97952 €

Altres conceptes 13,18248 €

P-17 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

11,38 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 7,04718 €

Altres conceptes 4,33282 €

P-18 E923U001 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

5,98 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 2,60568 €

Altres conceptes 3,37432 €
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P-19 E9DA1523 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu mitjà,
de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

29,51 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,42750 €

B0FG5183 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 6 a 15 peces/m2, preu 11,65860 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17109 €

Altres conceptes 15,25281 €

P-20 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 9,21 €

Altres conceptes 9,21000 €

P-21 EAF18134 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

207,64 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,13540 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

BAF18334 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles 184,27680 €

Altres conceptes 17,76280 €

P-22 EAFA1104 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

304,14 €

BAFA1104 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una full 281,11680 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,42060 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

Altres conceptes 17,13760 €

P-23 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,94 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 5,12400 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,80180 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79060 €

Altres conceptes 12,14360 €

P-24 EG41A21B u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A
de poder de curt circuit i
fixat a pressió

24,03 €

Sense descomposició 24,03000 €

P-25 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

25,41 €
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BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,03000 €

Altres conceptes 10,45000 €

P-26 EHP531F1 u Projector amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-D i portalàmpades G24 d3, de 26 W
de potència, alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit de secció
triangular, tapes laterals de material sintètic i frontal rectangular, lira de suport, reflector i
sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, muntat superficialment

164,65 €

BHU82333 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de te 4,88000 €

BHP531F1 u Projector per a làmpada fluorescent de designació TC-D i portalàmpades G24 d3, de 2 146,31000 €

Altres conceptes 13,46000 €

P-27 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,
col·locat amb suports murals

51,00 €

BJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt 38,79000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36625 €

Altres conceptes 11,84375 €

P-28 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals 20,50 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,18000 €

BJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals 7,01000 €

Altres conceptes 13,31000 €

P-29 EJ298121 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´

24,69 €

BJ298121 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, p 15,90000 €

Altres conceptes 8,79000 €

P-30 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

21,38 €

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronz 13,97000 €

Altres conceptes 7,41000 €

P-31 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

15,96 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m 0,55300 €

B0111000 m3 Aigua 0,02220 €

Altres conceptes 15,38480 €

P-32 ER66277B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

38,55 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m 1,35485 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 37,13965 €

P-33 F6A1CL31 u Porta d'entrada 469,19 €

Sense descomposició 469,19000 €

P-34 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó

65,57 €

B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2.65x2 m de tub de 50x30x2 m 50,09000 €

Altres conceptes 15,48000 €

P-35 F923T001 m3 Subministrament i col·locació de grava gràndaria 5 mm, amb estesa 43,15 €

Sense descomposició 43,15000 €

P-36 FD5GU020 m Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó,
col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada

124,82 €

BD5HU025 m Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb cobertura de formigó, inclòs p.p. de pe 117,10650 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 2,25960 €

Altres conceptes 5,45390 €

P-37 FFB1A655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

22,72 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exteri 7,29300 €

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 3,64140 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 0,12000 €

Altres conceptes 11,66560 €

P-38 FG145502 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i
muntada superficialment

123,49 €

BG145502 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de dotze mò 121,06000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,31000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-39 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

2,56 €

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,68340 €

Altres conceptes 1,87660 €

P-40 FG313806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col·locat
en tub

9,44 €

BG313800 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2 7,20120 €

Altres conceptes 2,23880 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

P-41 FG511712 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 10 A i muntat
superficialment

75,35 €

BG511710 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 10 A 72,00000 €

Altres conceptes 3,35000 €

P-42 FHQBL601 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 14 W de potència, cos
lineal d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent
als impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a 230
V, de 668 mm de llargària, grau de protecció IP-679, muntat en caixa encastada en
paraments o paviments

293,94 €

BHQZL600 u Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de projector lineal d'1 làmpada fluore 24,28000 €

BHU81214 u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550 mm de llargària, de 14 W de potènci 7,72000 €

BHQBL601 u Projector per a exteriors per a 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 14 W de potèn 247,14000 €

Altres conceptes 14,80000 €

P-43 FHR117VB u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades vapor de
sodi a pressió alta, de potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

1.509,31 €

BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potè 15,35000 €

BHR117DA u Fanal amb columna d'alumini, de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de d 1.378,70000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,22664 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

Altres conceptes 61,09336 €

P-44 FHT11122 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat,
de preu superior, per a 230 V de tensió i fixat a la paret

98,43 €

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 9,48000 €

BHT11120 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensi 77,74000 €

Altres conceptes 11,21000 €

P-45 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

204,09 €

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 153,82000 €

Altres conceptes 50,27000 €

P-46 FR4GE2F1 u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,57 €

BR4GE2F1 u Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió 43,79 €

Altres conceptes 43,79000 €

P-48 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,08 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-49 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

7,64 €
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Altres conceptes 7,64000 €

P-50 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

6,52 €

Altres conceptes 6,52000 €

P-51 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

5,12 €

Altres conceptes 5,12000 €

P-52 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,65 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-53 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-54 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,54 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 3,48450 €

P-55 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

23,10 €

Altres conceptes 23,10000 €

P-56 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

21,66 €

Altres conceptes 21,66000 €

P-57 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,90 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-58 G2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-59 G3151CG3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

101,93 €

B065E92C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 2 93,33000 €

Altres conceptes 8,60000 €

P-60 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous 18,27 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87991 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12550 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

Altres conceptes 15,30981 €

P-61 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,25 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,56250 €

Altres conceptes 4,68750 €

P-62 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

101,17 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 72,56280 €

Altres conceptes 28,60720 €

P-63 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

114,71 €

B065EV0C m3 Formigó HA-30/P/20/IV de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 86,09820 €

Altres conceptes 28,61180 €

P-64 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,17 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Altres conceptes 1,16460 €

P-65 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

1,36 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,34704 €

P-66 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

3,02 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01728 €

Altres conceptes 3,00272 €

P-67 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

15,70 €

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2.5 mm resistent a la intempèrie 3,25620 €

Altres conceptes 12,44380 €

P-68 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

4,10 €

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/ 2,75000 €
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Altres conceptes 1,35000 €

P-69 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

28,10 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 24,57600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 3,46850 €

P-70 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98 % del PM

23,06 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 19,53600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 3,46850 €

P-71 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

20,07 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,44400 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 1,51544 €

Altres conceptes 6,11056 €

P-72 GDE301 u Reixa per desbast manual amb muntatge 24,71 €

Sense descomposició 24,71000 €

P-73 GD5J8F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

121,42 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,29903 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 39,34286 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,40560 €

Altres conceptes 79,37251 €

P-74 GD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,47 €

BD7J9400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 5,11020 €

Altres conceptes 14,35980 €

P-75 GD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

10,42 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 4,59000 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-76 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

50,28 €
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B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05735 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,52192 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,24327 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 1,84023 €

Altres conceptes 38,61723 €

P-77 GFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

30,88 €

BFB1J420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 10,67940 €

Altres conceptes 20,20060 €

P-78 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-79 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

0,99 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36225 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,18000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,17000 €

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 0,05050 €

B0111000 m3 Aigua 0,00222 €

Altres conceptes 0,12573 €

P-80 GR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

1,48 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, 0,53550 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,17000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,18000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36225 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

B0111000 m3 Aigua 0,00222 €

Altres conceptes 0,13073 €

P-81 XPA000SS u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

11.712,41 €

Sense descomposició 11.712,41000 €
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Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Subcapítol S1 EXCAVACIÓ

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 9)

1,96 800,103 1.568,20

2 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 - 51)

5,12 240,031 1.228,96

3 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega
sobre camió (P - 47)

43,79 13,000 569,27

TOTAL Subcapítol 01.01.S1 3.366,43

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Subcapítol S2 COL·LECTOR

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 69)

28,10 128,016 3.597,25

2 GD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 75)

10,42 266,701 2.779,02

3 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 56)

21,66 112,014 2.426,22

TOTAL Subcapítol 01.01.S2 8.802,49

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Subcapítol S3 ESTRUCTURES

1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària,
amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja
canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i
tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm (P - 4)

1.205,62 5,000 6.028,10

TOTAL Subcapítol 01.01.S3 6.028,10

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Subcapítol S4 MESURES CORRECTORES

1 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa

0,99 800,103 792,10

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície <
500 m2 (P - 79)

TOTAL Subcapítol 01.01.S4 792,10

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 02 ESPLANADA

1 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 78)

0,23 5.352,800 1.231,14

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió (P - 48)

2,08 437,425 909,84

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 54)

3,54 620,775 2.197,54

4 G2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 58)

4,97 5.002,341 24.861,63

TOTAL Capítol 01.02 29.200,15

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 03 PRETRACTAMENT

Subcapítol S1 EXCAVACIÓ

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 50)

6,52 3,780 24,65

2 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 69)

28,10 0,504 14,16

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 54)

3,54 0,336 1,19

TOTAL Subcapítol 01.03.S1 40,00

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 03 PRETRACTAMENT

Subcapítol S2 ESTRUCTURA

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 61)

11,25 2,520 28,35

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 60) 18,27 13,950 254,87

3 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 63)

114,71 1,158 132,83

4 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 - 65)

1,36 194,135 264,02

euros
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TOTAL Subcapítol 01.03.S2 680,07

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 03 PRETRACTAMENT

Subcapítol S3 INSTAL·LACIONS

1 GDE301 u Reixa per desbast manual amb muntatge (P - 72) 24,71 2,000 49,42

TOTAL Subcapítol 01.03.S3 49,42

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 03 PRETRACTAMENT

Subcapítol S4 CANAL DE DESGUÀS

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 9)

1,96 103,860 203,57

2 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 50)

6,52 16,618 108,35

3 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 70)

23,06 4,154 95,79

4 FD5GU020 m Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de
formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I
de 10 cm de gruix, totalment acabada (P - 36)

124,82 34,620 4.321,27

TOTAL Subcapítol 01.03.S4 4.728,98

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBEIG

Subcapítol S1 EXCAVACIÓ

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 - 51)

5,12 2,592 13,27

2 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 69)

28,10 0,288 8,09

TOTAL Subcapítol 01.04.S1 21,36

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBEIG

Subcapítol S2 ESTRUCTURA

1 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 60) 18,27 12,442 227,32

2 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 63)

114,71 0,666 76,40

3 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 64)

1,17 57,860 67,70

euros
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TOTAL Subcapítol 01.04.S2 371,42

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBEIG

Subcapítol S3 INSTAL·LACIONS

1 BNN26220 u Bomba fecal submergible, Q<3 m3/h, 1 bar, pas útil 45 mm (P - 8) 977,91 1,000 977,91

TOTAL Subcapítol 01.04.S3 977,91

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 05 FOSSA SÈPTICA

Subcapítol S1 EXCAVACIÓ

1 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 49)

7,64 246,740 1.885,09

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 70)

23,06 30,368 700,29

TOTAL Subcapítol 01.05.S1 2.585,38

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 05 FOSSA SÈPTICA

Subcapítol S2 ESTRUCTURA

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 61)

11,25 77,910 876,49

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 60) 18,27 126,720 2.315,17

3 G3151CG3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 59)

101,93 83,459 8.506,98

4 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 - 65)

1,36 8.265,068 11.240,49

TOTAL Subcapítol 01.05.S2 22.939,13

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 05 FOSSA SÈPTICA

Subcapítol S3 INSTAL·LACIONS

1 BE41GXC5D9T m Xemeneia (P - 7) 36,65 2,400 87,96

2 BDKZ8B0 u Tapa per a obertura (P - 6) 84,81 4,000 339,24

TOTAL Subcapítol 01.05.S3 427,20

euros
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Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 06 AIGUAMOLLS

Subcapítol S1 EXCAVACIÓ

1 E2212222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 10)

3,00 2.688,000 8.064,00

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 70)

23,06 806,400 18.595,58

TOTAL Subcapítol 01.06.S1 26.659,58

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 06 AIGUAMOLLS

Subcapítol S2 FORMACIÓ D'ESPLANADA I TALUSSOS

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 53)

2,24 2.688,000 6.021,12

2 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 57) 9,90 74,480 737,35

3 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 52) 1,65 152,000 250,80

TOTAL Subcapítol 01.06.S2 7.009,27

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 06 AIGUAMOLLS

Subcapítol S3 IMPERMEABILITZACIÓ

1 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P - 67)

15,70 2.842,000 44.619,40

2 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (P - 68)

4,10 5.684,000 23.304,40

3 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 17)

11,38 64,800 737,42

TOTAL Subcapítol 01.06.S3 68.661,22

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 06 AIGUAMOLLS

Subcapítol S4 CONNEXIONS HIDRÀULIQUES

1 GD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 74)

19,47 100,000 1.947,00

TOTAL Subcapítol 01.06.S4 1.947,00

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 06 AIGUAMOLLS

Subcapítol S5 PLANTACIÓ DE VEGETACIÓ

euros
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1 F923T001 m3 Subministrament i col·locació de grava gràndaria 5 mm, amb estesa (P
- 35)

43,15 928,200 40.051,83

2 FR4GE2F1 u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3
(P - 46)

0,57 7.176,000 4.090,32

TOTAL Subcapítol 01.06.S5 44.142,15

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 07 ARQUETES I CANONADES INTERIORS

Subcapítol S1 EXCAVACIÓ

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 - 51)

5,12 81,096 415,21

TOTAL Subcapítol 01.07.S1 415,21

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 07 ARQUETES I CANONADES INTERIORS

Subcapítol S2 CANONADA

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 69)

28,10 56,767 1.595,15

2 GD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 74)

19,47 202,740 3.947,35

3 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 56)

21,66 24,329 526,97

TOTAL Subcapítol 01.07.S2 6.069,47

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 07 ARQUETES I CANONADES INTERIORS

Subcapítol S3 INSTAL·LACIONS

1 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 30)

21,38 14,000 299,32

2 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 76)

50,28 7,000 351,96

TOTAL Subcapítol 01.07.S3 651,28

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 08 COL·LECTOR DE SORTIDA

Subcapítol S1 EXCAVACIÓ

euros
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1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 9)

1,96 124,650 244,31

2 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 - 51)

5,12 32,409 165,93

TOTAL Subcapítol 01.08.S1 410,24

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 08 COL·LECTOR DE SORTIDA

Subcapítol S2 COL·LECTOR

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 69)

28,10 19,944 560,43

2 GD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 75)

10,42 41,550 432,95

3 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 56)

21,66 12,465 269,99

TOTAL Subcapítol 01.08.S2 1.263,37

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 08 COL·LECTOR DE SORTIDA

Subcapítol S3 MESURES CORRECTORES

1 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície <
500 m2 (P - 79)

0,99 124,650 123,40

TOTAL Subcapítol 01.08.S3 123,40

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 09 CASETA DE CONTROL

Subcapítol S1 EXCAVACIÓ

1 E2212222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 10)

3,00 6,300 18,90

TOTAL Subcapítol 01.09.S1 18,90

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 09 CASETA DE CONTROL

euros
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Subcapítol S2 FONAMENTACIONS

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 61)

11,25 15,750 177,19

2 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 62)

101,17 4,725 478,03

3 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 66)

3,02 31,500 95,13

TOTAL Subcapítol 01.09.S2 750,35

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 09 CASETA DE CONTROL

Subcapítol S3 ESTRUCTURA

1 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir,
col·locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col·locat manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades.
m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
(P - 1)

37,05 48,000 1.778,40

2 14H77DKJ u Llinda estructural de 250 mm d'amplària amb peça U de morter d'argila
expandida, per a un buit d'obra de 160 cm amb recolzaments de 20
cm, armada amb una quantia de 3.6 kg/m d'acer en barres corrugades
B500S i reblert de formigó lleuger d'argila expandida 15 a 18 N/mm2
de resistència a compressió (P - 2)

54,43 3,000 163,29

3 14LFE788 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de
0.06 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 3)

40,75 15,750 641,81

TOTAL Subcapítol 01.09.S3 2.583,50

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 09 CASETA DE CONTROL

Subcapítol S4 COBERTA

1 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 11)

13,62 15,750 214,52

2 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 13)

2,31 15,750 36,38

3 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 14)

8,26 15,750 130,10

4 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida (P - 12)

11,40 15,750 179,55

5 E923U001 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 18)

5,98 15,750 94,19

euros
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6 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 23)

19,94 3,000 59,82

TOTAL Subcapítol 01.09.S4 714,56

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 09 CASETA DE CONTROL

Subcapítol S5 PAVIMENT I TANCAMENT

1 E9DA1523 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 19)

29,51 12,710 375,07

2 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 20) 9,21 12,710 117,06

3 EAFA1104 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm,
elaborada amb perfils de preu mitjà (P - 22)

304,14 1,000 304,14

4 EAF18134 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
120x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima
2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
21)

207,64 2,000 415,28

TOTAL Subcapítol 01.09.S5 1.211,55

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 09 CASETA DE CONTROL

Subcapítol S6 ACABATS INTERIORS I ALTRES ELEMENTS

1 EHP531F1 u Projector amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-D i
portalàmpades G24 d3, de 26 W de potència, alimentació a 230 V i
funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit de secció triangular, tapes
laterals de material sintètic i frontal rectangular, lira de suport, reflector
i sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20,
muntat superficialment (P - 26)

164,65 2,000 329,30

2 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc, preu alt, col·locat amb suports murals (P - 27)

51,00 1,000 51,00

3 EJ298121 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 29)

24,69 1,000 24,69

4 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions
murals (P - 28)

20,50 1,000 20,50

5 E8AA2BD0 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat (P - 16)

17,14 1,890 32,39

6 E894S470 m2 Pintat de pilar exterior de formigó al plàstic, amb acabat texturat amb
una capa d'imprimació al làtex diluït i dues de pasta plàstica de picar
(P - 15)

12,53 48,000 601,44

TOTAL Subcapítol 01.09.S6 1.059,32

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 10 URBANITZACIÓ I JARDINERIA

Subcapítol S1 TANCAMENT EDAR

euros
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1 F6A1CL31 u Porta d'entrada (P - 33) 469,19 1,000 469,19

2 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó (P - 34)

65,57 263,739 17.293,37

TOTAL Subcapítol 01.10.S1 17.762,56

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 10 URBANITZACIÓ I JARDINERIA

Subcapítol S2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 50)

6,52 421,008 2.744,97

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 70)

23,06 210,504 4.854,22

3 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 55)

23,10 210,504 4.862,64

4 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 25)

25,41 2,000 50,82

5 FG313806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x25 mm2, col·locat en tub (P - 40)

9,44 501,200 4.731,33

6 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 39)

2,56 501,200 1.283,07

7 FG145502 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues
fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 38)

123,49 1,000 123,49

8 FG511712 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V,
de 10 A i muntat superficialment (P - 41)

75,35 1,000 75,35

9 4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat
màxima, encastada, amb obertura de regata, col·locació de tub
corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació
UNE H07V-R unipolar d'1.5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col·locada encastada (P - 5)

66,10 1,000 66,10

10 EG41A21B u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus
PIA, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit i
fixat a pressió (P - 24)

24,03 8,000 192,24

11 FHT11122 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a
150 lux de sensibilitat, de preu superior, per a 230 V de tensió i fixat a
la paret (P - 44)

98,43 1,000 98,43

12 FHR117VB u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera amb
làmpades vapor de sodi a pressió alta, de potència 100 W, col·locat
sobre dau de formigó (P - 43)

1.509,31 3,000 4.527,93

13 FHQBL601 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i
14 W de potència, cos lineal d'alumini extruït tancat pels extrems amb
tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les
càrregues estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a
230 V, de 668 mm de llargària, grau de protecció IP-679, muntat en
caixa encastada en paraments o paviments (P - 42)

293,94 16,000 4.703,04

euros
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TOTAL Subcapítol 01.10.S2 28.313,63
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Capítol 10 URBANITZACIÓ I JARDINERIA

Subcapítol S3 AIGUA POTABLE

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 50)

6,52 42,560 277,49

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 70)

23,06 21,280 490,72

3 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 55)

23,10 21,280 491,57

4 FFB1A655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

22,72 577,200 13.113,98

5 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 45)

204,09 1,000 204,09

TOTAL Subcapítol 01.10.S3 14.577,85
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Subcapítol S4 SANEJAMENT

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 50)

6,52 90,004 586,83

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 70)

23,06 52,502 1.210,70

3 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 55)

23,10 37,502 866,30

4 GFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 77)

30,88 187,508 5.790,25

5 GD5J8F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 73)

121,42 8,000 971,36

TOTAL Subcapítol 01.10.S4 9.425,44
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Capítol 10 URBANITZACIÓ I JARDINERIA

Subcapítol S5 PAVIMENTACIÓ

1 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 71)

20,07 1.398,660 28.071,11

euros
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TOTAL Subcapítol 01.10.S5 28.071,11
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Subcapítol S6 JARDINERIA

1 GR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2 (P - 80)

1,48 240,416 355,82

2 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 31)

15,96 21,000 335,16

3 ER66277B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 32)

38,55 6,000 231,30

TOTAL Subcapítol 01.10.S6 922,28

Obra 01 Pressupost EDAR

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS u 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 - 81)

11.712,41 1,000 11.712,41

TOTAL Capítol 01.11 11.712,41
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  COL·LECTOR D'ENTRADA 18.989,12

Capítol 01.02  ESPLANADA 29.200,15

Capítol 01.03  PRETRACTAMENT 5.498,47

Capítol 01.04  ESTACIÓ DE BOMBEIG 1.370,69

Capítol 01.05  FOSSA SÈPTICA 25.951,71

Capítol 01.06  AIGUAMOLLS 148.419,22

Capítol 01.07  ARQUETES I CANONADES INTERIORS 7.135,96

Capítol 01.08  COL·LECTOR DE SORTIDA 1.797,01

Capítol 01.09  CASETA DE CONTROL 6.338,18

Capítol 01.10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA 99.072,87

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 11.712,41

Obra 01 Pressupost EDAR 355.485,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
355.485,79

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost EDAR 355.485,79

355.485,79
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 355.485,79

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 355.485,79................................................................... 21.329,15

13,00 % Despeses Generals SOBRE 355.485,79.............................................................. 46.213,15

Subtotal 423.028,09

21,00 % IVA SOBRE 423.028,09........................................................................................ 88.835,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 511.863,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS ONZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS )


