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Per al càlcul del pressupost que s’adjunta a continuació i tot i que el projecte definit serà 

executat a Etiòpia, la manca de dades sobre els preus etíops de les partides d’obra projectades 

fa que el banc de preus utilitat sigui el BEDEC de l’ITeC de l’any 2010.  En conseqüència, en el 

cas d’aconseguir el finançament per a la realització d’aquest projecte, serà necessari recalcular 

el pressupost utilitzant un banc de preus que s’ajusti a la realitat etíop. 
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Amidaments 



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 01  FASE 1
Titol 3 11  XARXA D'ABASTAMENT

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

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

1 187,730 1,500 281,595 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,595

2 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

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

1 103,790 103,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,790

3 F228510A 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 90 % PM

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

1 80,650 80,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,650

4 E225R002 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PN

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

1 187,730 0,880 165,202 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,202

5 F228AJ40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm,
en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 23,130 23,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,130

6 X0000001 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 32 mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, amb ramal a 90 ° de 32 mm de DN, enganxada i col·locada al fons de la rasa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 X0000002 u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 32 mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, enganxat i col·locat al fons de la rasa

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 2

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

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 X0000003 u Colze de 45 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 32 mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, enganxat i col·locat al fons de la rasa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada

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

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

10 EJ18U100 u Aigüera de ceràmica amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell

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

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 XJ18U100 u Aigüera de ceràmica amb dues piques circulars, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 XJ18U101 u Aigüera de ceràmica amb quatre piques circulars, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 XJ18U102 u Aigüera de ceràmica amb sis piques circulars, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2''

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

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 33,000

15 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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

1 258,000 258,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,000

16 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 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 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 01  FASE 1
Titol 3 12  XARXA DE SANEJAMENT

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

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

1 227,800 1,500 341,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,700

2 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

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

1 264,860 264,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,860

3 F228510A 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 90 % PM

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

1 215,440 215,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,440

4 E225R002 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PN

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

1 361,000 361,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 361,000

5 F228AJ40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm,
en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 48,880 48,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,880

6 FFA1J445 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

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

1 277,800 277,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,800

7 GFAA2215 u Derivació de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb tres unions encolades i derivació a 90°,
col·locada al fons de la rasa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 GFAB7316 u Colze de PVC de 45°, de 160 mm de DN, de 10 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al
fons de la rasa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 GFAB2316 u Colze de PVC de 90°, de 160 mm de DN, de 10 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al
fons de la rasa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

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

1 81,500 81,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 01  FASE 1
Titol 3 13  SISTEMA DE TANC SÈPTIC

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 5

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Rebaix nivell terreny 75,500 2,000 151,000 C#*D#*E#*F#

2 Tanc sèptic 12,700 2,000 25,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,400

3 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

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

1 13,080 13,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,080

4 16183A20 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves i brancals massissats amb paret de
tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de ceràmica
alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

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

1 22,790 2,000 45,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,580

5 G3C51DH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIb+Qb i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

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

1 5,920 2,000 2,000 23,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,680

6 F991C125 u Tapa quadrada, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de dos mòduls, de
60x70cm i 40 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 GFA1E445 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 6

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 F226420A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

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

1 5,100 2,000 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,200

9 GFA1J445 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

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

1 20,630 20,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,630

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 01  FASE 1
Titol 3 14  FILTRES SUBSUPERFICIAL DE SORRA

1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Rebaix nivell terreny 151,000 151,000 C#*D#*E#*F#

2 Rebaix superfície filtre 155,500 155,500 C#*D#*E#*F#

3 Filtre subsuperficial 237,400 237,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 543,900

2 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

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

1 95,670 95,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,670

3 16183A20 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves i brancals massissats amb paret de
tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de ceràmica
alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

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

1 72,600 72,600 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 72,600

4 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

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

1 151,240 151,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,240

5 KR3P8604 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

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

1 105,300 105,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,300

6 ER3PA5A4 m3 Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

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

1 23,980 23,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,980

7 GFA1J445 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

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

1 37,550 37,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,550

8 GFA1E445 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

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

1 139,300 139,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,300

9 F228AJ40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm,
en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,300

10 F228510A 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 90 % PM

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

1 83,120 83,120 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 83,120

11 GFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

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

1 5,000 8,000 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

12 F226420A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

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

1 53,100 53,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,100

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 01  FASE 1
Titol 3 15  LATRINES

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

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

1 80,000 4,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 34,790 4,000 139,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,160

3 145C3172 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20-30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

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

1 30,500 4,000 122,000 C#*D#*E#*F#

2 25,400 4,000 101,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,600

4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13.3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3

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

1 1,560 4,000 6,240 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

AMIDAMENTS Data: 17/10/12 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 6,240

5 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3

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

1 2,850 4,000 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

6 16183A20 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves i brancals massissats amb paret de
tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de ceràmica
alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

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

1 122,430 4,000 489,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 489,720

7 E43AF140 m3 Encavallada fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per
a una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1 , col·locada

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

1 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 E435F142 m3 Bigueta de fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada
sobre suports de fusta o acer

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

1 0,316 4,000 1,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,264

9 E5452296 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 56,370 4,000 225,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,480

10 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària màxima 1 m i d'alçària 2,25 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el muntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 X0000007 u Dipòsit de polietilè de 80l de volum amb obertura superior de diàmetre 30 mm

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

1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

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

1 208,500 208,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,500

14 E4PQU001 m Escala prefabricada amb esglaonat de 20x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó

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

1 0,840 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

15 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, 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 23,680 4,000 94,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,720

16 FFA1A445 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

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

1 3,600 4,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

17 FFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

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

1 32,000 4,000 128,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 128,000

18 X0000002 u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 32 mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, enganxat i col·locat al fons de la rasa

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

1 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

19 1A132FA4 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb finestra de fusta de pi roig
pintada de dues fulles batents i classificació mínima 2 4A C3 segons normes, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta, guies i plafó
fix

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

1 4,480 4,000 17,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,920

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 01  FASE 1
Titol 3 16  TANCA DE PROTECCIÓ

1 F6A1U040 m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i diàmetre 5
mm, amb doblegat longitudinal, muntants de tub d'acer galvanitzat i plastificat i accessoris de fixació, col·locats
cada 2,70 m sobre daus de formigó

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

1 907,600 907,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 907,600

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 21  MENJADOR

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

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

1 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 150,000 0,300 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000
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3 145C3172 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20-30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

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

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13.3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3

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

1 0,040 3,000 12,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

5 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3

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

1 0,040 6,200 5,000 1,240 C#*D#*E#*F#

2 0,040 4,000 8,000 1,280 C#*D#*E#*F#

3 0,060 6,200 5,000 1,860 C#*D#*E#*F#

4 0,060 4,000 8,000 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

6 16183A20 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves i brancals massissats amb paret de
tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, traves i brancals massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de ceràmica
alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

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

1 116,480 116,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,480

7 E43AF140 m3 Encavallada fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per
a una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1 , col·locada

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

1 2,610 2,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,610

8 E435F142 m3 Bigueta de fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada
sobre suports de fusta o acer
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,880 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,880

9 E5452296 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

10 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària màxima 1 m i d'alçària 2,25 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el muntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 1A1317A4 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, amb finestra de fusta de pi roig
pintada d'una fulla batent i classificació mínima 2 4A C3 segons normes, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4.

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

1 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 22  VERMICOMPOSTADOR

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 X0000006 u Instal·lació de tanc vermicompostador tipus Eco-King

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC_SK
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
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Titol 3 31  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 XSIS u Partida alçada de Seguretat i Salut del Projecte de desenvolupament de l'escola d'Azeba a Sekota (Etiòpia)

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 PFC_SK
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 32  CONTROL DE QUALITAT

1 XCQ u Partida alçada del Control de Qualitat de l'1% del PEM

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 XARXA D'ABASTAMENT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 39)

281,5955,98 1.683,94

2 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 8)

103,7907,09 735,87

3 F228510A 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 90 %
PM (P - 20)

80,65020,45 1.649,29

4 E225R002 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95%
del PN (P - 9)

165,2020,21 34,69

5 F228AJ40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 21)

23,13038,91 899,99

6 X0000001 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 32 mm de
DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, amb
ramal a 90 ° de 32 mm de DN, enganxada i col·locada al fons de
la rasa (P - 41)

16,00010,49 167,84

7 X0000002 u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 32 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
enganxat i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

13,00020,21 262,73

8 X0000003 u Colze de 45 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 32 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
enganxat i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

2,00018,91 37,82

9 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador
antirrobatori, per a aigua freda, encastada (P - 16)

33,00076,12 2.511,96

10 EJ18U100 u Aigüera de ceràmica amb una pica circular, de 40 a 50 cm de
diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell (P - 15)

13,00063,00 819,00

11 XJ18U100 u Aigüera de ceràmica amb dues piques circulars, de 40 a 50 cm
de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell (P - 47)

2,00065,00 130,00

12 XJ18U101 u Aigüera de ceràmica amb quatre piques circulars, de 40 a 50 cm
de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell (P - 48)

1,00069,00 69,00

13 XJ18U102 u Aigüera de ceràmica amb sis piques circulars, de 40 a 50 cm de
diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell (P - 49)

2,00074,00 148,00

14 EJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de
llautó cromat, amb entrada de 1/2'' (P - 17)

33,00013,24 436,92

15 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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 - 27)

258,0005,94 1.532,52

16 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 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 - 29)

79,0009,03 713,37

TITOL 3TOTAL 01.01.11 11.832,94

OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01
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CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 XARXA DE SANEJAMENT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 39)

341,7005,98 2.043,37

2 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 8)

264,8607,09 1.877,86

3 F228510A 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 90 %
PM (P - 20)

215,44020,45 4.405,75

4 E225R002 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95%
del PN (P - 9)

361,0000,21 75,81

5 F228AJ40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 21)

48,88038,91 1.901,92

6 FFA1J445 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 26)

277,80036,67 10.186,93

7 GFAA2215 u Derivació de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal, amb tres unions encolades i derivació a 90°, col·locada
al fons de la rasa (P - 35)

5,00050,87 254,35

8 GFAB7316 u Colze de PVC de 45°, de 160 mm de DN, de 10 bar de pressió
nominal amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa
(P - 37)

7,00035,20 246,40

9 GFAB2316 u Colze de PVC de 90°, de 160 mm de DN, de 10 bar de pressió
nominal amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa
(P - 36)

8,00039,01 312,08

10 FFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 24)

81,50010,65 867,98

TITOL 3TOTAL 01.01.12 22.172,45

OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 SISTEMA DE TANC SÈPTIC13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 39)

13,0005,98 77,74

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

176,4002,88 508,03

3 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 8)

13,0807,09 92,74

4 16183A20 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb
traves i brancals massissats amb paret de tancament de gruix 20
cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris d'una
cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, traves i brancals
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per

45,58041,09 1.872,88
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a parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 4)

5 G3C51DH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIb+Qb i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
31)

23,680111,33 2.636,29

6 F991C125 u Tapa quadrada, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, de dos mòduls, de 60x70cm i 40 cm de
diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb morter
(P - 23)

4,00087,71 350,84

7 GFA1E445 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa (P - 33)

4,00016,90 67,60

8 F226420A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 90 % del PM (P - 19)

10,2005,55 56,61

9 GFA1J445 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa (P - 34)

20,63023,86 492,23

TITOL 3TOTAL 01.01.13 6.154,96

OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 FILTRES SUBSUPERFICIAL DE SORRA14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

543,9002,88 1.566,43

2 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 8)

95,6707,09 678,30

3 16183A20 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb
traves i brancals massissats amb paret de tancament de gruix 20
cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris d'una
cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, traves i brancals
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per
a parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 4)

72,60041,09 2.983,13

4 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 39)

151,2405,98 904,42

5 KR3P8604 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals (P - 40)

105,300144,02 15.165,31

6 ER3PA5A4 m3 Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 18)

23,980312,41 7.491,59

7 GFA1J445 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa (P - 34)

37,55023,86 895,94

8 GFA1E445 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa (P - 33)

139,30016,90 2.354,17

Euro
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9 F228AJ40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 21)

11,30038,91 439,68

10 F228510A 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 90 %
PM (P - 20)

83,12020,45 1.699,80

11 GFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa (P - 32)

160,0009,84 1.574,40

12 F226420A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 90 % del PM (P - 19)

53,1005,55 294,71

TITOL 3TOTAL 01.01.14 36.047,88

OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 LATRINES15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 39)

320,0005,98 1.913,60

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

139,1602,88 400,78

3 145C3172 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20-30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 (P - 3)

223,60084,58 18.912,09

4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 13.3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 120 kg/m3 (P - 1)

6,240499,03 3.113,95

5 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir,
amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 150 kg/m3 (P - 2)

11,400441,33 5.031,16

6 16183A20 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb
traves i brancals massissats amb paret de tancament de gruix 20
cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris d'una
cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, traves i brancals
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per
a parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 4)

489,72041,09 20.122,59

7 E43AF140 m3 Encavallada fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, amb parells,
tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a una llum de
fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces
d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1 , col·locada (P - 11)

20,0001.209,93 24.198,60

8 E435F142 m3 Bigueta de fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18
cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1

1,264696,47 880,34

Euro



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

PRESSUPOST Pàg.:17/10/12 5Data:

(UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer (P -
10)

9 E5452296 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4
nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35
mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 13)

225,48015,75 3.551,31

10 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 14)

16,000212,28 3.396,48

11 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària màxima 1
m i d'alçària 2,25 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i amb el muntatge inclòs (P - 38)

4,000152,20 608,80

12 X0000007 u Dipòsit de polietilè de 80l de volum amb obertura superior de
diàmetre 30 mm (P - 45)

16,000152,20 2.435,20

13 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3
de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió (P - 30)

208,50019,89 4.147,07

14 E4PQU001 m Escala prefabricada amb esglaonat de 20x15 cm, com a màxim,
amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 12)

0,84078,04 65,55

15 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 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 - 28)

94,7208,91 843,96

16 FFA1A445 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 25)

14,40014,84 213,70

17 FFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 24)

128,00010,65 1.363,20

18 X0000002 u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 32 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
enganxat i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

64,00020,21 1.293,44

19 1A132FA4 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
120x120 cm, amb finestra de fusta de pi roig pintada de dues
fulles batents i classificació mínima 2 4A C3 segons normes,
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i
persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta,
guies i plafó fix (P - 6)

17,920305,78 5.479,58

TITOL 3TOTAL 01.01.15 97.971,40

OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 TANCA DE PROTECCIÓ16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A1U040 m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat
200x50 mm i 50x50 de pas de malla i diàmetre 5 mm, amb
doblegat longitudinal, muntants de tub d'acer galvanitzat i
plastificat i accessoris de fixació, col·locats cada 2,70 m sobre
daus de formigó (P - 22)

907,60065,66 59.593,02

TITOL 3TOTAL 01.01.16 59.593,02

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 MENJADOR21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 39)

270,0005,98 1.614,60

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

45,0002,88 129,60

3 145C3172 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20-30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 (P - 3)

150,00084,58 12.687,00

4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 13.3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 120 kg/m3 (P - 1)

1,440499,03 718,60

5 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir,
amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 150 kg/m3 (P - 2)

6,300441,33 2.780,38

6 16183A20 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb
traves i brancals massissats amb paret de tancament de gruix 20
cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris d'una
cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, traves i brancals
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per
a parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 4)

116,48041,09 4.786,16

7 E43AF140 m3 Encavallada fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, amb parells,
tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a una llum de
fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces
d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1 , col·locada (P - 11)

2,6101.209,93 3.157,92

8 E435F142 m3 Bigueta de fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18
cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1
(UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer (P -
10)

0,880696,47 612,89

9 E5452296 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4
nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35
mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 13)

128,00015,75 2.016,00

10 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària màxima 1
m i d'alçària 2,25 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i amb el muntatge inclòs (P - 38)

2,000152,20 304,40

11 1A1317A4 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
75x90 cm, amb finestra de fusta de pi roig pintada d'una fulla
batent i classificació mínima 2 4A C3 segons normes, vidre aïllant
de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4. (P - 5)

10,800339,59 3.667,57

TITOL 3TOTAL 01.02.21 32.475,12

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 VERMICOMPOSTADOR22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 39)

10,0005,98 59,80

2 X0000006 u Instal·lació de tanc vermicompostador tipus Eco-King (P - 44) 3,00072,04 216,12

TITOL 3TOTAL 01.02.22 275,92

OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES03

TITOL 3 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT31

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSIS u Partida alçada de Seguretat i Salut del Projecte de
desenvolupament de l'escola d'Azeba a Sekota (Etiòpia) (P - 50)

1,0008.835,52 8.835,52

TITOL 3TOTAL 01.03.31 8.835,52

OBRA PRESSUPOST  PFC_SK01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES03

TITOL 3 CONTROL DE QUALITAT32

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XCQ u Partida alçada del Control de Qualitat de l'1% del PEM (P - 46) 1,0002.665,25 2.665,25

TITOL 3TOTAL 01.03.32 2.665,25

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/10/12 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.01.11  Xarxa d'Abastament 11.832,94

Titol 3 01.01.12  Xarxa de Sanejament 22.172,45

Titol 3 01.01.13  Sistema de Tanc Sèptic 6.154,96

Titol 3 01.01.14  Filtres subsuperficial de sorra 36.047,88

Titol 3 01.01.15  Latrines 97.971,40

Titol 3 01.01.16  Tanca de protecció 59.593,02

Capítol 01.01  FASE 1 233.772,65

Titol 3 01.02.21  Menjador 32.475,12

Titol 3 01.02.22  Vermicompostador 275,92

Capítol 01.02  FASE 2 32.751,04

Titol 3 01.03.31  Estudi de Seguretat i Salut 8.835,52

Titol 3 01.03.32  Control de Qualitat 2.665,25

Capítol 01.03  PARTIDES ALÇADES 11.500,77

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

278.024,46

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  FASE 1 233.772,65

Capítol 01.02  FASE 2 32.751,04

Capítol 01.03  PARTIDES ALÇADES 11.500,77

Obra 01 Pressupost PFC_SK 278.024,46

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

278.024,46

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost PFC_SK 278.024,46

278.024,46

euros
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L´autora del projecte
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Últim full 



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 278.024,46

13,00 % Despeses generals SOBRE 278.024,46............................................................... 36.143,18

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 278.024,46................................................................... 16.681,47

Subtotal 330.849,11

21,00 % IVA SOBRE 330.849,11........................................................................................ 69.478,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 400.327,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

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

L´autora del projecte

Clara Corbella Vidal


