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Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 S1  CAMÍ D'ACCÉS

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

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

1 50,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

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

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

1 50,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 S2  XARXA DE SANEJAMENT

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

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

1 387,200 2,000 1,500 1.161,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.161,600

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 S3  TREBALLS INTERIOR RECINTE EDAR

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 9.856,000

2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

3 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
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Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 2

l'abocador

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

1 Excavació tractament primari 7,000 9,000 3,000 189,000 C#*D#*E#*F#

2 Excavació terres mesurats sobre perfil
replanteig

42,000 30,000 0,800 1.008,000 C#*D#*E#*F#

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

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

5 C#*D#*E#*F#

6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,000

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 40,000 10,000 0,800 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

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

1 8.400,000 0,700 5.880,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.880,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  POUS, CANONADES I VÀLVULES
Titol 3 S1  XARXA DE SANEJAMENT

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 387,200 1,600 1,300 805,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,376

3 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

EUR



Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 387,200

4 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  POUS, CANONADES I VÀLVULES
Titol 3 S3  INTERIOR RECINTE EDAR

1 GFB1U111 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

AMIDAMENT DIRECTE 310,500

2 GFB1U216 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

AMIDAMENT DIRECTE 103,500

3 GFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 180 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

4 GFA1U140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

AMIDAMENT DIRECTE 120,750

5 GFA1U240 m Tub de PVC de DN 450 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

AMIDAMENT DIRECTE 115,400

6 GDK2U010 u Arqueta de secció segons perfil dels plànols de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

7 GDDZU010 u Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S 355JR, col·locada. Incloent tots els materials i mà d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 955,000 0,400 0,500 191,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,000

9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 4

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

1 955,000 0,350 0,400 133,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,700

10 XPA10002 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 10 de PN, de bronze, preu alt, muntada en
arqueta de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

11 XPA100OC u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diametre nominal 90 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu
superior i muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  PRETRACTAMENT

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

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

1 Parets 0,150 6,900 0,600 0,621 C#*D#*E#*F#

2 Paret 0,150 3,500 0,600 0,315 C#*D#*E#*F#

3 Paret 0,150 4,600 0,600 0,414 C#*D#*E#*F#

4 Llosa 6,900 2,900 0,150 3,002 C#*D#*E#*F#

5 Llosa 4,000 1,500 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,252

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 18,400

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

AMIDAMENT DIRECTE 208,900

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 04  TRACTAMENT PRIMARI

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

AMIDAMENT DIRECTE 32,200

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

EUR



Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 5

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

1 Murs 0,450 6,750 9,900 2,000 60,143 C#*D#*E#*F#

2 Murs 0,450 6,750 3,500 2,000 21,263 C#*D#*E#*F#

3 Detalls 0,200 0,650 13,400 2,000 3,484 C#*D#*E#*F#

4 Llosa 9,200 3,500 0,600 19,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,210

3 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes
de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 4.463,500

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 101,500

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 05  AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS
Titol 3 S1  IMPERMEABILITZACIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSSOS

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

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

1 Superfície aiguamolls i talusos i
numero de capes

1.580,000 4,000 2,000 12.640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.640,000

2 G7B1U010 m2 Làmina de PEAD polietilè d'alta densitat de 3 mm de gruix, amb resistència a la perforació igual o superior a
1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament,
totalment col·locat

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

1 1.580,000 4,000 6.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.320,000

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 156,000 4,000 0,150 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 05  AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS
Titol 3 S2  REPLE DELS AIGUAMOLLS

EUR



Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 6

1 GR2B1101 m3 Grava fina 8-10 mm col·locada i extesa

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

1 140,000 0,550 4,000 308,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

2 GR2B1102 m3 Grava fina 6-8 mm col·locada i extesa

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

1 1.225,000 0,330 4,000 1.617,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.617,000

3 FR6B0004 u Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de
plantació.

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

1 Súperficie per densitat 5.000,000 3,000 15.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.000,000

4 FR400015 u Gènere espècie 'canyís' (Phragmites Australis), de '0,1' a '0,4' m d'alçada, en formació arbustiva, ramificat des
de la base, presentat amb pa de terra protegit amb malla

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

1 5.000,000 3,000 15.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.000,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 06  JARDINERIA

1 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del
tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

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

1 200,000 0,400 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

EUR



Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 780,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 07  URBANITZACIÓ

1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients

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

1 1.600,000 0,250 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

3 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 405,000

4 F6120010 u Porta de dues fulles de 2x2, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub 80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50
mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5m, muntants de 100 x 100 mm, passador, pany i pom

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 3 a 4 mm, sense fins, inclòs estesa en
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 4.300,000 0,250 1.075,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.075,000

6 FHM10010 u Columna troncocònica de 4,5 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FHN20010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 125 W de VMCC. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/09/14 Pàg.: 1

F2270110P-1 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament
acabat.

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

F6120010P-2 u Porta de dues fulles de 2x2, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5m, muntants de 100 x 100 mm,
passador, pany i pom

225,04 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FHM10010P-3 u Columna troncocònica de 4,5 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

271,91 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FHN20010P-4 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 125 W de VMCC. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

379,04 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FR400015P-5 u Gènere espècie 'canyís' (Phragmites Australis), de '0,1' a '0,4' m d'alçada, en formació
arbustiva, ramificat des de la base, presentat amb pa de terra protegit amb malla

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FR6B0004P-6 u Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus
forest-pot, inclou reg de plantació.

0,38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FR710003P-7 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats
millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere
espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G219U100P-8 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

G21R0002P-9 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

44,70 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

G221U010P-10 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G221U114P-11 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

G222U104P-12 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,12 €

(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G226U030P-13 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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G227U110P-14 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

G228U010P-15 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

G229U010P-16 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 3 a 4 mm, sense fins,
inclòs estesa en condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

29,33 €

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

G22DU020P-17 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G3Z1U010P-18 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,29 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

G450U070P-19 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,83 €

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

G4B0U020P-20 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

G4B0U030P-21 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en
fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior
del fonament

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G4D0U010P-22 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,41 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G7B1U010P-23 m2 Làmina de PEAD polietilè d'alta densitat de 3 mm de gruix, amb resistència a la perforació
igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G7B1U050P-24 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

G921U020P-25 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 55,51 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G935U012P-26 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra
en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

38,99 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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G9GA0002P-27 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de
consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

97,17 €

(NORANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

GAR1U010P-28 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

18,41 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

GD75U010P-29 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

40,78 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

GDD1U014P-30 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

979,53 €

(NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

GDD1U114P-31 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

336,74 €

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDDZU010P-32 u Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S 355JR, col·locada. Incloent tots els
materials i mà d'obra

329,52 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GDK2U010P-33 u Arqueta de secció segons perfil dels plànols de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1.680,02 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

GFA1U140P-34 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

31,07 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GFA1U240P-35 m Tub de PVC de DN 450 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

46,77 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

GFB1U111P-36 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

5,81 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

GFB1U216P-37 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GFB1U218P-38 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 180 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

17,93 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/09/14 Pàg.: 1

P-1 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament

acabat.

0,90 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-2 F6120010 u Porta de dues fulles de 2x2, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub 80x50 mm i malla

electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5m, muntants de 100 x 100 mm,

passador, pany i pom

225,04 €

B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-E 109,20000 €

Altres conceptes 115,84000 €

P-3 FHM10010 u Columna troncocònica de 4,5 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i

fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

271,91 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,49768 €

BHM10010 u Columna troncocònica de 4,5 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 131,59000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

Altres conceptes 86,04232 €

P-4 FHN20010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 125 W de VMCC. Inclou subministrament i

col·locació. Tot inclòs segons plànols.

379,04 €

BHN20010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 125 W de VMCC 345,37000 €

Altres conceptes 33,67000 €

P-5 FR400015 u Gènere espècie 'canyís' (Phragmites Australis), de '0,1' a '0,4' m d'alçada, en formació

arbustiva, ramificat des de la base, presentat amb pa de terra protegit amb malla

1,14 €

BR400015 u Gènere espècie 'canyís' (Phragmites Australis), de '0,1' a '0,4' m d'alçada, en formació 1,09000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-6 FR6B0004 u Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus

forest-pot, inclou reg de plantació.

0,38 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-7 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats

millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere

espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

1,53 €

BR710003 kg Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gè 0,13335 €

Altres conceptes 1,39665 €

P-8 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de

fondària

5,70 €

Altres conceptes 5,70000 €

P-9 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

44,70 €

Altres conceptes 44,70000 €

P-10 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,59 €

Altres conceptes 2,59000 €

P-11 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de

roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,29 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-12 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,12 €
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Altres conceptes 10,12000 €

P-13 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,

càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,37 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,31950 €

P-14 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada

al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,55 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €

Altres conceptes 1,78750 €

P-15 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,28 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 3,76150 €

P-16 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 3 a 4 mm, sense fins,

inclòs estesa en condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

29,33 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 40 mm 22,15000 €

Altres conceptes 7,18000 €

P-17 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant

la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

0,34 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-18 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,29 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €

Altres conceptes 2,12375 €

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,83 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €

Altres conceptes 20,55650 €

P-20 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

Altres conceptes 0,37770 €

P-21 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en

fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior

del fonament

1,34 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 0,07010 €
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Altres conceptes 0,60760 €

P-22 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,41 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

Altres conceptes 28,51055 €

P-23 G7B1U010 m2 Làmina de PEAD polietilè d'alta densitat de 3 mm de gruix, amb resistència a la perforació

igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i

anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

9,79 €

B7B1U001 m2 Membrana de 3 mm de PEAD 8,52500 €

Altres conceptes 1,26500 €

P-24 G7B1U050 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per

ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per

retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment

col·locat

3,39 €

B7B1U005 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat p 2,43100 €

Altres conceptes 0,95900 €

P-25 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 55,51 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B037200U m3 Grava fina 6-8 mm, inclòs transport a l'obra i col·locació 51,57600 €

Altres conceptes 3,88350 €

P-26 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra

en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

38,99 €

B0111000 m3 Aigua 0,15150 €

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 7,45440 €

Altres conceptes 14,39410 €

P-27 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de

consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat

superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

97,17 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plà 73,50000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €

Altres conceptes 19,95750 €

P-28 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i

fonament d'ancoratge

18,41 €

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,32600 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,04750 €

BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 3,06000 €
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BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 4,67000 €

Altres conceptes 8,30650 €

P-29 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, segons plànols

40,78 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 23,88750 €

BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 6,09000 €

Altres conceptes 10,53253 €

P-30 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con

superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

979,53 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 247,05000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 29,85000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 134,76000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 163,80000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 8,99900 €

Altres conceptes 281,68100 €

P-31 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells

prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

336,74 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 17,91000 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou 181,87750 €

B071UC01 m3 Morter M-80 12,59860 €

Altres conceptes 124,35390 €

P-32 GDDZU010 u Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S 355JR, col·locada. Incloent tots els

materials i mà d'obra

329,52 €

B0D8U001 m2 Barres metàl·liques resistens a l'oxidació 287,40000 €

Altres conceptes 42,12000 €

P-33 GDK2U010 u Arqueta de secció segons perfil dels plànols de formigó HM20, inclòs excavació, transport a

l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1.680,02 €

B0D8U001 m2 Barres metàl·liques resistens a l'oxidació 1.293,30000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,61170 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €

Altres conceptes 282,82990 €

P-34 GFA1U140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat

al fons de la rasa i provat

31,07 €

BFA1U140 m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 26,06930 €

B0111000 m3 Aigua 0,15251 €

Altres conceptes 4,84819 €
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P-35 GFA1U240 m Tub de PVC de DN 450 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part

proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat

al fons de la rasa i provat

46,77 €

B0111000 m3 Aigua 0,15251 €

BFA1U242 m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 41,02490 €

Altres conceptes 5,59259 €

P-36 GFB1U111 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

5,81 €

B0111000 m3 Aigua 0,01111 €

BFB1U111 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 110 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces 4,10970 €

Altres conceptes 1,68919 €

P-37 GFB1U216 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

14,82 €

BFB1U216 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 9,97040 €

B0111000 m3 Aigua 0,02424 €

Altres conceptes 4,82536 €

P-38 GFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 180 mm per a PN 10 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

17,93 €

B0111000 m3 Aigua 0,03131 €

BFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 180 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 12,56600 €

Altres conceptes 5,33269 €

P-39 GR2B1101 m3 Grava fina 8-10 mm col·locada i extesa 37,97 €

B037200U m3 Grava fina 6-8 mm, inclòs transport a l'obra i col·locació 34,38400 €

Altres conceptes 3,58600 €

P-40 GR2B1102 m3 Grava fina 6-8 mm col·locada i extesa 40,22 €

B037200U m3 Grava fina 6-8 mm, inclòs transport a l'obra i col·locació 36,53300 €

Altres conceptes 3,68700 €

P-41 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i

desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

15,35 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,19500 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 10,22000 €

Altres conceptes 4,53500 €

P-42 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 16.326,07 €

Sense descomposició 16.326,07000 €
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Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terres

Titol 3 S1 Camí d'accés

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

2,59 250,000 647,50

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

sobre perfil teòric  (P - 25)

55,51 250,000 13.877,50

TOTAL Titol 3 01.01.S1 14.525,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terres

Titol 3 S2 Xarxa de sanejament

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

2,59 1.161,600 3.008,54

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,

de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 8)

5,70 40,000 228,00

TOTAL Titol 3 01.01.S2 3.236,54

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terres

Titol 3 S3 Treballs interior recinte EDAR

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de

zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,

definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i

transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador (P - 17)

0,34 9.856,000 3.351,04

2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i

transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador (P - 9)

44,70 220,000 9.834,00

3 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses

parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i

transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador (P - 11)

4,29 1.197,000 5.135,13

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

1,37 320,000 438,40

5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de

terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,

mesurat sobre perfil teòric (P - 14)

7,55 5.880,000 44.394,00

TOTAL Titol 3 01.01.S3 63.152,57

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

euros
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Capítol 02 Pous, canonades i vàlvules

Titol 3 S1 Xarxa de sanejament

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera

de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa

dúctil i graons, segons plànols (P - 30)

979,53 7,000 6.856,71

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material

procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec

de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

4,28 805,376 3.447,01

3 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre,

inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de

15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons

plànols (P - 29)

40,78 387,200 15.790,02

4 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm

de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part

proporcional de graons (P - 31)

336,74 2,000 673,48

TOTAL Titol 3 01.02.S1 26.767,22

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 02 Pous, canonades i vàlvules

Titol 3 S3 Interior recinte EDAR

1 GFB1U111 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 110 mm per a PN

6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris

i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -

36)

5,81 310,500 1.804,01

2 GFB1U216 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 160 mm per a PN

10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional

d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i

provat (P - 37)

14,82 103,500 1.533,87

3 GFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 180 mm per a PN

10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional

d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i

provat (P - 38)

17,93 140,000 2.510,20

4 GFA1U140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt

elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer

amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P

- 34)

31,07 120,750 3.751,70

5 GFA1U240 m Tub de PVC de DN 450 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt

elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer

amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P

- 35)

46,77 115,400 5.397,26

6 GDK2U010 u Arqueta de secció segons perfil dels plànols de formigó HM20, inclòs

excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment

de l'abocador (P - 33)

1.680,02 18,000 30.240,36

7 GDDZU010 u Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S 355JR, col·locada.

Incloent tots els materials i mà d'obra (P - 32)

329,52 1,000 329,52

8 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en

talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

10,12 191,000 1.932,92

9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material

procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec

4,28 133,700 572,24

euros
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de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

10 XPA10002 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de

10 de PN, de bronze, preu alt, muntada en arqueta de canalització

soterrada (P - 0)

91,20 18,000 1.641,60

11 XPA100OC u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diametre

nominal 90 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en

pericó de canalització soterrada (P - 0)

85,40 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.S3 49.713,68

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 03 Pretractament

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base

d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 18)

9,29 5,000 46,45

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

curat (P - 19)

108,83 5,252 571,58

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 22) 32,41 18,400 596,34

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 20)

1,04 208,900 217,26

TOTAL Capítol 01.03 1.431,63

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 04 Tractament primari

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base

d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 18)

9,29 32,200 299,14

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

curat (P - 19)

108,83 104,210 11.341,17

3 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m

d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament (P - 21)

1,34 4.463,500 5.981,09

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 22) 32,41 101,500 3.289,62

TOTAL Capítol 01.04 20.911,02

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 05 Aiguamolls construïts

Titol 3 S1 Impermeabilització i protecció de talussos

1 G7B1U050 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2,

100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual

o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,

regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment

col·locat (P - 24)

3,39 12.640,000 42.849,60

2 G7B1U010 m2 Làmina de PEAD polietilè d'alta densitat de 3 mm de gruix, amb

resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per

retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície

d'assentament, totalment col·locat (P - 23)

9,79 6.320,000 61.872,80

euros
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3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base

d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 18)

9,29 93,600 869,54

TOTAL Titol 3 01.05.S1 105.591,94

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 05 Aiguamolls construïts

Titol 3 S2 Reple dels aiguamolls

1 GR2B1101 m3 Grava fina 8-10 mm col·locada i extesa (P - 39) 37,97 308,000 11.694,76

2 GR2B1102 m3 Grava fina 6-8 mm col·locada i extesa (P - 40) 40,22 1.617,000 65.035,74

3 FR6B0004 u Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en

contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació. (P - 6)

0,38 15.000,000 5.700,00

4 FR400015 u Gènere espècie 'canyís' (Phragmites Australis), de '0,1' a '0,4' m

d'alçada, en formació arbustiva, ramificat des de la base, presentat

amb pa de terra protegit amb malla (P - 5)

1,14 15.000,000 17.100,00

TOTAL Titol 3 01.05.S2 99.530,50

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 06 Jardineria

1 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb

les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y%

gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i

passada de corró. (P - 7)

1,53 200,000 306,00

2 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre

talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs

refinat manual dels talussos (P - 41)

15,35 80,000 1.228,00

3 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot

inclòs completament acabat. (P - 1)

0,90 780,000 702,00

TOTAL Capítol 01.06 2.236,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 07 Urbanització

1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5

N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i

compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric (P - 26)

38,99 100,000 3.899,00

2 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de

junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 27)

97,17 400,000 38.868,00

3 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,

inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 28)

18,41 405,000 7.456,05

4 F6120010 u Porta de dues fulles de 2x2, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub

80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de

planxa d'1,5m, muntants de 100 x 100 mm, passador, pany i pom (P -

2)

225,04 1,000 225,04

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.01.S1  Camí d'accés 14.525,00

Titol 3 01.01.S2  Xarxa de sanejament 3.236,54

Titol 3 01.01.S3  Treballs interior recinte EDAR 63.152,57

Capítol 01.01  Treballs previs i moviments de terres 80.914,11

Titol 3 01.02.S1  Xarxa de sanejament 26.767,22

Titol 3 01.02.S3  Interior recinte EDAR 49.713,68

Capítol 01.02  Pous, canonades i vàlvules 76.480,90

Titol 3 01.05.S1  Impermeabilització i protecció de talussos 105.591,94

Titol 3 01.05.S2  Reple dels aiguamolls 99.530,50

Capítol 01.05  Aiguamolls construïts 205.122,44

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

362.517,45

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Treballs previs i moviments de terres 80.914,11

Capítol 01.02  Pous, canonades i vàlvules 76.480,90

Capítol 01.03  Pretractament 1.431,63

Capítol 01.04  Tractament primari 20.911,02

Capítol 01.05  Aiguamolls construïts 205.122,44

Capítol 01.06  Jardineria 2.236,00

Capítol 01.07  Urbanització 82.628,79

Capítol 01.08  Seguretat i Salut 16.326,07

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 486.050,96

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

486.050,96

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 486.050,96

486.050,96

euros
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