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Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

AMIDAMENTS Data: 29/09/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

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

AMIDAMENT DIRECTE 6.262,500

2 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 12,340

3 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.879,950

2 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 G221U112 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

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

1 Talús 268,000 8,000 2.144,000 C#*D#*E#*F#

2 Rebaix 5.124,320 1,400 7.174,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.318,048

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 03  ARQUETES I CANONADES
Titol 3 01  COL·LECTOR D'ENTRADA I SOBREEIXDOR

1 G222U102 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 12,340 2,850 35,169 C#*D#*E#*F#

2 12,630 2,850 35,996 C#*D#*E#*F#
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Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

AMIDAMENTS Data: 29/09/14 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 71,165

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 12,340 1,400 17,276 C#*D#*E#*F#

2 12,630 1,400 17,682 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,958

3 GFG1U308 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 80 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament

AMIDAMENT DIRECTE 12,340

4 GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 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 12,630

5 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 12,340 0,720 8,885 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,885

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 03  ARQUETES I CANONADES
Titol 3 02  ARQUETES

1 G222U102 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 A1 1,000 2,000 2,100 1,030 4,326 C#*D#*E#*F#

2 A2 1,000 2,000 2,100 1,180 4,956 C#*D#*E#*F#

3 A3 1,000 2,000 2,100 1,420 5,964 C#*D#*E#*F#

4 A4 1,000 2,000 2,100 2,040 8,568 C#*D#*E#*F#

5 A5 1,000 2,000 2,100 2,410 10,122 C#*D#*E#*F#

6 A6 1,000 2,000 2,100 2,480 10,416 C#*D#*E#*F#

7 A7 1,000 2,000 2,100 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

8 A_entrada 1,000 2,600 2,100 1,600 8,736 C#*D#*E#*F#

9 A_desbast 1,000 3,000 2,100 1,680 10,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,272

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

EUR



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

AMIDAMENTS Data: 29/09/14 Pàg.: 3

Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 A1 1,000 1,800 1,800 1,030 3,337 C#*D#*E#*F#

2 A2 1,000 1,800 1,800 1,180 3,823 C#*D#*E#*F#

3 A3 1,000 1,800 1,800 1,420 4,601 C#*D#*E#*F#

4 A4 1,000 1,800 1,800 2,040 6,610 C#*D#*E#*F#

5 A5 1,000 1,800 1,800 2,410 7,808 C#*D#*E#*F#

6 A6 1,000 1,800 1,800 2,480 8,035 C#*D#*E#*F#

7 A7 1,000 1,800 1,800 3,000 9,720 C#*D#*E#*F#

8 A_entrada 1,000 2,000 2,400 1,600 7,680 C#*D#*E#*F#

9 A_desbast 1,000 2,800 1,900 1,680 8,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,552

3 GDD1U110 u Arqueta de secció interior 100x100 cm i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a la compressió, parets de 14 cm de formigó de 30 N/mm2 de resitència
característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, econfrat graons de polipropilè, amb ànima
d'acer, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

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

1 Arqueta A4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Arqueta A5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta A6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GDD1U010 u Arqueta de secció interior 100x100 cm i fins a 3.60 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a la compressió, parets de 14 cm de formigó de 30 N/mm2 de resitència
característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, econfrat graons de polipropilè, amb ànima
d'acer, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

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

1 Arqueta d'entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Arqueta A1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta A2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta A3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GDD1U012 u Arqueta de secció interior 200x150 cm i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm formigó de 20 N/mm2 de
resistència caracaterística a la compressió, parets de 14 cm de formigó de 30 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilè amb ànima
d'acer, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat segons plànols

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

1 Arqueta de desbast 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

AMIDAMENTS Data: 29/09/14 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GDD1U114 m Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S 355 JR, de 125x150cm, col·locada sorbe pous o buneres,
conformada amb perfils IPN80 i marc amb perfils UPN 80, inclòs part proporcional de soldadura amb el
tractament de protecció de les zones soldadures, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 03  ARQUETES I CANONADES
Titol 3 03  CANONADES

1 G222U102 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 A.entrada-Desbast 7,670 1,000 1,800 13,806 C#*D#*E#*F#

2 Desabst-Tanc 8,000 1,000 1,880 15,040 C#*D#*E#*F#

3 Tanc-A1 11,480 1,000 1,000 11,480 C#*D#*E#*F#

4 A1-A2 7,640 1,000 1,280 9,779 C#*D#*E#*F#

5 A2-Aiguamolls 13,950 1,000 1,280 17,856 C#*D#*E#*F#

6 Aiguamolls-A5 15,500 1,000 2,500 38,750 C#*D#*E#*F#

7 A5-A6 2,530 1,000 1,600 4,048 C#*D#*E#*F#

8 A6-A7 25,040 1,000 2,500 62,600 C#*D#*E#*F#

9 A7-Sortida 15,480 1,000 3,000 46,440 C#*D#*E#*F#

10 Pluvials 5,180 1,000 3,000 15,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,339

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 A.entrada-Desbast 7,670 0,500 1,800 6,903 C#*D#*E#*F#

2 Desabst-Tanc 8,000 0,500 1,880 7,520 C#*D#*E#*F#

3 Tanc-A1 11,480 0,500 1,000 5,740 C#*D#*E#*F#

4 A1-A2 7,640 0,500 1,280 4,890 C#*D#*E#*F#

5 A2-Aiguamolls 13,950 0,500 1,280 8,928 C#*D#*E#*F#

6 Aiguamolls-A5 15,500 0,500 2,500 19,375 C#*D#*E#*F#

7 A5-A6 2,530 0,500 1,600 2,024 C#*D#*E#*F#

8 A6-A7 25,040 0,500 2,500 31,300 C#*D#*E#*F#

9 A7-Sortida 15,480 0,500 3,000 23,220 C#*D#*E#*F#

10 Pluvials 5,180 0,500 3,000 7,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,670

EUR



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

AMIDAMENTS Data: 29/09/14 Pàg.: 5

3 GFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Desbast-Tanc 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Tanc-A1 11,480 11,480 C#*D#*E#*F#

3 A1-A2 7,640 7,640 C#*D#*E#*F#

4 A5-A6 2,530 2,530 C#*D#*E#*F#

5 A6-A7 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#

6 A7-Sortida 15,480 15,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,170

4 GFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, 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

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

1 A2-Aiguamolls 13,950 13,950 C#*D#*E#*F#

2 Aiguamolls-A5 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

3 Sortida pluvials 5,180 5,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,630

5 GFB1U116 m Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD) perforat amb paret massissa previst per a una rigidesa
circunferencial de 1kg/cm2 inclosa junta d'estanqueitat. Col·locat sobre solera de formigó H-150, assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

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

1 4,000 22,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 104,800 0,100 1,000 10,480 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 10,480

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 04  TRACTAMENT PRIMARI

1 G222U102 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 Volum tanc 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

2 Rasa 4,800 2,000 1,740 5,220 43,222 (C#+D#*E#)*F#

3 Rasa 3,680 2,000 1,740 5,220 37,375 (C#+D#*E#)*F#

EUR



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

AMIDAMENTS Data: 29/09/14 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 172,597

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 Rasa

TOTAL AMIDAMENT 0,000

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

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

1 308,900 14,700 4.540,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.540,830

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 17,664 0,100 1,766 C#*D#*E#*F#

2 0,910 2,000 4,800 0,100 0,874 C#*D#*E#*F#

3 0,910 2,000 3,680 0,100 0,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,310

5 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 Cara 1 4,178 4,800 2,000 40,109 C#*D#*E#*F#

2 Cara 2 5,660 3,680 2,000 41,658 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,767

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Ext 1 2,000 4,800 5,220 50,112 C#*D#*E#*F#

2 Ext 2 2,000 3,680 5,220 38,419 C#*D#*E#*F#

3 Int 1 2,000 5,500 3,500 38,500 C#*D#*E#*F#

4 Int 2 2,000 2,500 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,531

7 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

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

1 Ext 1 2,000 4,800 5,220 50,112 C#*D#*E#*F#

2 Ext 2 2,000 3,680 5,220 38,419 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

AMIDAMENTS Data: 29/09/14 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 88,531

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 05  TRACTAMENT SECUNDÀRI

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 Aiguamolls 2,000 968,000 1.936,000 C#*D#*E#*F#

2 Talusos 2,000 120,720 241,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.177,440

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

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

1 115,740 2,000 0,150 34,722 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,722

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.177,440

4 GR2B1101 m3 Graves gruixudes col·locada i estesa

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

1 4,000 23,180 1,000 92,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,720

5 GR2B1102 m3 Grava fina 8-10 mm col·lcoada i estesa

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

1 2,000 0,700 44,600 22,000 1.373,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.373,680

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 06  JARDINERIA

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

AMIDAMENT DIRECTE 5.739,000

2 FR400014 u Subminsitració canyís (Phragmites Australis), de 0,1 a 0,3 m d'alçada, presentat en contenidor, ben ramificat i
arrelat, plantat en una densitat de 1500 pl/m2, inclou subministrament i transport.

EUR



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

AMIDAMENTS Data: 29/09/14 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 5.739,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.144,000

4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.254,000

5 F2270100 m2 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs, completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.254,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 07  URBANITZACIÓ

1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 2,000 140,180 280,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,360

2 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 362,390

3 GBBVU201 m Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb dues fulles, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o 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 0,250 3.899,010 974,753 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 974,753

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 0,100 3.899,010 389,901 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 389,901

6 F4B00100 kg Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE
36092, col·locada.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2.899,010

7 FD5H1571 m Canal de formigó polímer amb un pendent < 1%, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 354,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPATRASP pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR VILADASENS
Capítol 10  ALTRES

1 XPAGRADA pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant la construcció de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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E8B11A05P-1 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 5,98 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2270100P-2 m2 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs, completament
acabat.

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

F4B00100P-3 kg Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x
2,2 m, segons UNE 36092, col·locada.

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FD5H1571P-4 m Canal de formigó polímer amb un pendent < 1%, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100
mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

53,90 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FR400014P-5 u Subminsitració canyís (Phragmites Australis), de 0,1 a 0,3 m d'alçada, presentat en
contenidor, ben ramificat i arrelat, plantat en una densitat de 1500 pl/m2, inclou
subministrament i transport.

1,09 €

(UN EUROS AMB NOU 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.

0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G21DU010P-7 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G21DU100P-8 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

12,00 €

(DOTZE EUROS)

G221U010P-9 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

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

G221U112P-10 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

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G222U102P-11 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

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G228U010P-12 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

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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G22DU010P-13 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G22TU102P-14 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal

26,33 €

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

G3Z1U030P-15 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

80,35 €

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G450U040P-16 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,65 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G450U070P-17 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,64 €

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G4B0U020P-18 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

G4D0U010P-19 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G7732C20P-20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

G7B1U050P-21 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

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G921U020P-22 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

G9650002P-23 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

14,60 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G9GA0006P-24 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

99,60 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

GAR1U010P-25 m Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

164,47 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

GBBVU201P-26 m Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb dues fulles, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

240,72 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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GDD1U010P-27 u Arqueta de secció interior 100x100 cm i fins a 3.60 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 14 cm de
formigó de 30 N/mm2 de resitència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B
500 S, econfrat graons de polipropilè, amb ànima d'acer, entroncament amb tub de desgüàs,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i
rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

580,64 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDD1U012P-28 u Arqueta de secció interior 200x150 cm i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm
formigó de 20 N/mm2 de resistència caracaterística a la compressió, parets de 14 cm de
formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a la compressió, armat amb barres d'acer
B 500 S, encofrat, graons de polipropilè amb ànima d'acer, entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i rebliment de terres, totalment acabat segons plànols

681,72 €

(SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

GDD1U110P-29 u Arqueta de secció interior 100x100 cm i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 14 cm de
formigó de 30 N/mm2 de resitència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B
500 S, econfrat graons de polipropilè, amb ànima d'acer, entroncament amb tub de desgüàs,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i
rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

503,74 €

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

GDD1U114P-30 m Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S 355 JR, de 125x150cm, col·locada sorbe
pous o buneres, conformada amb perfils IPN80 i marc amb perfils UPN 80, inclòs part
proporcional de soldadura amb el tractament de protecció de les zones soldadures, totalment
col·locada

100,35 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

GFB1U116P-31 m Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD) perforat amb paret massissa previst
per a una rigidesa circunferencial de 1kg/cm2 inclosa junta d'estanqueitat. Col·locat sobre
solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GFB1U616P-32 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, 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

14,12 €

(CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

GFB1U620P-33 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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

20,68 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

GFB1U625P-34 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 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

96,48 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

GFG1U308P-35 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 80 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,
amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base d'assentament

77,17 €

(SETANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

GR2B1101P-36 m3 Graves gruixudes col·locada i estesa 38,15 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-1 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 5,98 €

B8B15000 kg Protector hidròfug 1,34130 €

Altres conceptes 4,63870 €

P-2 F2270100 m2 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs, completament

acabat.

1,37 €

Altres conceptes 1,37000 €

P-3 F4B00100 kg Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x

2,2 m, segons UNE 36092, col·locada.

1,14 €

B0B3UC01 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de diàmetre 1,05000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €

Altres conceptes 0,08346 €

P-4 FD5H1571 m Canal de formigó polímer amb un pendent < 1%, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100

mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons

norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb

solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

53,90 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,59773 €

BD5H1571 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 60 a 100 mm d' 35,41650 €

Altres conceptes 14,88577 €

P-5 FR400014 u Subminsitració canyís (Phragmites Australis), de 0,1 a 0,3 m d'alçada, presentat en

contenidor, ben ramificat i arrelat, plantat en una densitat de 1500 pl/m2, inclou

subministrament i transport.

1,09 €

BR400014 u Subministrament canyís  (Phragmites Australis), de 0,1 a 0,3m d'alçada, presentat en 1,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

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.

0,36 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-7 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment

de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment

de l'abocador

13,25 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-8 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa

càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

12,00 €

Altres conceptes 12,00000 €

P-9 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

2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-10 G221U112 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

2,86 €

Altres conceptes 2,86000 €

P-11 G222U102 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

6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-12 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

4,08 €
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segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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 3,56150 €

P-13 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-14 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil

longitudinal

26,33 €

B03DU001 m3 Grava fina de 8-10 mm 11,35600 €

Altres conceptes 14,97400 €

P-15 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota

fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

80,35 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 71,66250 €

Altres conceptes 8,68750 €

P-16 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,65 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

Altres conceptes 9,16800 €

P-17 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,64 €

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

Altres conceptes 15,36650 €

P-18 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

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 0,32770 €

P-19 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

B0D629AU u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilè amb ànima d'acer de 2 0,61920 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

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 €

Altres conceptes 26,97055 €

P-20 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i

resistent a la intempèrie

15,72 €

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2,5 mm resistent a la intempèrie 3,48735 €

Altres conceptes 12,23265 €

P-21 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

3,23 €

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



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 29/09/14 Pàg.: 3

Altres conceptes 0,79900 €

P-22 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

Altres conceptes 1,24350 €

P-23 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,

inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

14,60 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,59350 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,24460 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,86650 €

Altres conceptes 6,85000 €

P-24 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes

les feines adients

99,60 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €

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 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 80,55600 €

Altres conceptes 15,33150 €

P-25 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i

fonament d'ancoratge

164,47 €

BBP1U001 m Tanca d'1,8 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 150,00000 €

BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 4,67000 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,04750 €

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,32600 €

Altres conceptes 7,42650 €

P-26 GBBVU201 m Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb dues fulles, inclòs excavació i fonament

d'ancoratge

240,72 €

BBP1U001 m Tanca d'1,8 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 150,00000 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,65000 €

Altres conceptes 77,07000 €

P-27 GDD1U010 u Arqueta de secció interior 100x100 cm i fins a 3.60 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm de

formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 14 cm de

formigó de 30 N/mm2 de resitència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B

500 S, econfrat graons de polipropilè, amb ànima d'acer, entroncament amb tub de desgüàs,

excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i

rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

580,64 €

BDD1U022 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,14000 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 51,18750 €
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BDD1U002 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm. de poliproplilè amb ànima d'acer de 2 29,85000 €

BDDZU010 m3 Formigó HA-30, consitència fluida i granulat màxim 20 mm, inclpos transport a l'obra 14,96000 €

B0111000 m3 Aigua 0,40400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 8,60000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 8,40000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 3,90000 €

B071UC01 Kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,31420 €

Altres conceptes 457,61430 €

P-28 GDD1U012 u Arqueta de secció interior 200x150 cm i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm

formigó de 20 N/mm2 de resistència caracaterística a la compressió, parets de 14 cm de

formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a la compressió, armat amb barres d'acer

B 500 S, encofrat, graons de polipropilè amb ànima d'acer, entroncament amb tub de

desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants i rebliment de terres, totalment acabat segons plànols

681,72 €

BDDZU010 m3 Formigó HA-30, consitència fluida i granulat màxim 20 mm, inclpos transport a l'obra 14,96000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 8,40000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0D629AU u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilè amb ànima d'acer de 2 20,64000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 21,50000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 145,68000 €

B0111000 m3 Aigua 0,40400 €

B071UC01 Kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,30600 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 79,17000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 3,90000 €

Altres conceptes 380,36000 €

P-29 GDD1U110 u Arqueta de secció interior 100x100 cm i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de 20 cm de

formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 14 cm de

formigó de 30 N/mm2 de resitència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B

500 S, econfrat graons de polipropilè, amb ànima d'acer, entroncament amb tub de desgüàs,

excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i

rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

503,74 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 36,42000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 3,90000 €

B0111000 m3 Aigua 0,40400 €

BDDZU010 m3 Formigó HA-30, consitència fluida i granulat màxim 20 mm, inclpos transport a l'obra 11,22000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 25,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,72400 €

BDD1U022 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,14000 €

B071UC01 Kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,39672 €

B0D629AU u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilè amb ànima d'acer de 2 24,76800 €

Altres conceptes 397,56728 €
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P-30 GDD1U114 m Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S 355 JR, de 125x150cm, col·locada sorbe

pous o buneres, conformada amb perfils IPN80 i marc amb perfils UPN 80, inclòs part

proporcional de soldadura amb el tractament de protecció de les zones soldadures, totalment

col·locada

100,35 €

B071UC01 Kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 9,25680 €

BDDZU010 m3 Formigó HA-30, consitència fluida i granulat màxim 20 mm, inclpos transport a l'obra 11,22000 €

Altres conceptes 79,87320 €

P-31 GFB1U116 m Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD) perforat amb paret massissa previst

per a una rigidesa circunferencial de 1kg/cm2 inclosa junta d'estanqueitat. Col·locat sobre

solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

22,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,02424 €

BFB1U116 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces 8,56960 €

Altres conceptes 13,71616 €

P-32 GFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, 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

14,12 €

B0111000 m3 Aigua 0,02424 €

BFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 9,97040 €

Altres conceptes 4,12536 €

P-33 GFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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

20,68 €

BFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 15,73840 €

B0111000 m3 Aigua 0,03838 €

Altres conceptes 4,90322 €

P-34 GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 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

96,48 €

BFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 24,56550 €

B0111000 m3 Aigua 0,05959 €

Altres conceptes 71,85491 €

P-35 GFG1U308 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 80 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,

amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs

refinat de base d'assentament

77,17 €

B0111000 m3 Aigua 0,61004 €

BFG1U308 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 80 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, 72,55500 €

Altres conceptes 4,00496 €

P-36 GR2B1101 m3 Graves gruixudes col·locada i estesa 38,15 €

B03DU001 m3 Grava fina de 8-10 mm 34,00000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-37 GR2B1102 m3 Grava fina 8-10 mm col·lcoada i estesa 40,12 €

B03DU001 m3 Grava fina de 8-10 mm 34,00000 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-38 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de

qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc

d'utilització i refinat manual dels talussos

2,76 €
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G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25,
c.plàstica o tova, de qualsevol
gruix

99,60 974,753 22,781 97.085,40 22,78

GAR1U010 m Tancament exterior d'1,8 m
d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat

164,47 362,390 13,992 59.602,28 36,77

GR2B1102 m3 Grava fina 8-10 mm col·lcoada i
estesa

40,12 1.373,680 12,933 55.112,04 49,70

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

85,65 403,691 8,114 34.576,13 57,81

G7732C20 m2 Membrana g=2,5mm,làmina
PEAD,col.s/adh.,p/intemp.

15,72 2.177,440 8,035 34.229,36 65,84

G221U112 m3 Excavació  20%  amb martell 2,86 9.318,048 6,256 26.649,62 72,10

FD5H1571 m Canal de formigó polímer amb un
pendent < 1%, d'amplària
interior 150 mm i de 60 a 100
mm d'alçària,

53,90 354,000 4,487 19.080,60 76,58

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat vial

12.050,26 1,000 2,838 12.050,26 79,40

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

103,64 81,767 1,999 8.474,33 81,39

G7B1U050 m2 Feltre geotextil amb un pes
mínim de 300 g/m2

3,23 2.177,440 1,6510 7.033,13 83,04

FR400014 u Subminsitració canyís
(Phragmites Australis), de 0,1
a 0,3 m d'alçada, presentat en
contenidor, ben 

1,09 5.739,000 1,4711 6.255,51 84,51

XPAGRADA pa Partida alçada a justificar per
a imprevistos durant la
construcció de les obres

6.000,00 1,000 1,4112 6.000,00 85,92

GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra

2,76 2.144,000 1,3913 5.917,44 87,31

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 2,47 1.879,950 1,0914 4.643,48 88,40

G4B0U020 kg Acer B 500 S barres corrugades
límit elàstic >=500 N/mm2,
col·locat

0,99 4.540,830 1,0515 4.495,42 89,45

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

30,87 144,531 1,0516 4.461,67 90,50

G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, prefabricades de formigó

14,60 280,360 0,9617 4.093,26 91,46

GR2B1101 m3 Graves gruixudes Graves
gruixudes col·locada i estesa

38,15 92,720 0,8318 3.537,27 92,29

G222U102 m3 Exc. rases, pous 20% amb
martell

6,23 555,373 0,8119 3.459,97 93,10

F4B00100 kg Malla electrosoldada,15x15cm,D
8mm

1,14 2.899,010 0,7820 3.304,87 93,88

G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 per a
regularització sota fonaments o
rebliments

80,35 34,722 0,6521 2.789,91 94,53

EUR
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GDD1U010 u Arqueta de secció interior
100x100 cm i fins a 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de 20
cm de formigó d

580,64 4,000 0,5422 2.322,56 95,08

FR6B0004 u Obertura clot
0,1x0,1x0,1m+plantació
forest-pot

0,36 5.739,000 0,4823 2.066,04 95,56

GDD1U110 u Arqueta de secció interior
100x100 cm i fins a 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de 20
cm de formigó d

503,74 4,000 0,4724 2.014,96 96,03

XPATRASP pa Partida alçada a justificar per
a la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició

2.000,00 1,000 0,4725 2.000,00 96,50

GFB1U116 m Subministrament i col·locació
de tub D160mm PE(AD) perforat
amb paret massissa previst per
a una rig

22,31 88,000 0,4626 1.963,28 96,96

F2270100 m2 Perfilat i alliçat de talussos
amb mitjans mecànics o manuals.
Tot inclòs, completament
acabat.

1,37 1.254,000 0,4027 1.717,98 97,37

GFB1U620 m Tub PEAD, PE-100, DN 200 mm, PN
10 bar, unió termosoldada

20,68 70,170 0,3428 1.451,12 97,71

G22DU010 m2 Esbrossada de terreny, en zones
no boscoses, definides als
plànols

0,22 6.262,500 0,3229 1.377,75 98,03

GR720001 m2 Hidrosembra en dues fases amb
llavors adaptades
agroclimàticament a la zona

1,07 1.254,000 0,3130 1.341,78 98,34

GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
400 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldad

96,48 12,630 0,2931 1.218,54 98,63

GFG1U308 m Tub formigó armat DN= 80 cm,
classe III s/ASTM C-76M

77,17 12,340 0,2232 952,28 98,85

G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i
fonaments, amb mat. de l'obra

4,08 213,180 0,2033 869,77 99,06

G22TU102 m Formació, manteniment i
eliminació si cal, de camí
d'accés als talls

26,33 30,000 0,1934 789,90 99,24

GDD1U012 u Arqueta de secció interior
200x150 cm i fins a 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de 20
cm formigó de 2

681,72 1,000 0,1635 681,72 99,40

G21DU100 m Demolició cuneta triangular
formigó 1,50 m d'amplària i 15
cm de gruix

12,00 50,000 0,1436 600,00 99,54

E8B11A05 m2 Hidrof.param.vert.ext.,protecto
r hidròfug

5,98 88,531 0,1237 529,42 99,67

GFB1U616 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN
10 bar, unió termosoldada

14,12 34,630 0,1138 488,98 99,78

GBBVU201 m Porta per a tancament exterior
d'1,8 m d'alçària, amb dues
fulles, inclòs excavació i
fonament d'anc

240,72 2,000 0,1139 481,44 99,90

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

19,99 8,885 0,0440 177,61 99,94

G21DU010 m Demolició claveguera tub
formigó diàmetre int. < 100
cm, sense recobriment form.

13,25 12,340 0,0441 163,51 99,98

GDD1U114 m Reixa metàl·lica amb acer
galvanitzat en calent S 355 JR,
de 125x150cm, col·locada sorbe
pous o bune

100,35 1,000 0,0242 100,35 100,00

TOTAL: 100,00426.160,93

EUR
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Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,

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

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

manteniment de l'abocador (P - 13)

0,22 6.262,500 1.377,75

2 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100

cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a

l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

13,25 12,340 163,51

3 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15

cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

12,00 50,000 600,00

TOTAL Capítol 01.01 2.141,26

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 02 Moviment de terres

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 - 9)

2,47 1.879,950 4.643,48

2 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls,

mesurat sobre el perfil longitudinal (P - 14)

26,33 30,000 789,90

3 G221U112 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 - 10)

2,86 9.318,048 26.649,62

TOTAL Capítol 01.02 32.083,00

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 03 Arquetes i canonades

Titol 3 01 Col·lector d'entrada i sobreeixdor

1 G222U102 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 - 11)

6,23 71,165 443,36

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 - 12)

4,08 34,958 142,63

3 GFG1U308 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 80 cm, classe III segons

norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica,

col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base

d'assentament  (P - 35)

77,17 12,340 952,28

4 GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 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 - 34)

96,48 12,630 1.218,54

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

sobre perfil teòric  (P - 22)

19,99 8,885 177,61

EUR



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

PRESSUPOST Data: 29/09/14 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.03.01 2.934,42

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 03 Arquetes i canonades

Titol 3 02 Arquetes

1 G222U102 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 - 11)

6,23 76,272 475,17

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 - 12)

4,08 60,552 247,05

3 GDD1U110 u Arqueta de secció interior 100x100 cm i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs

solera de 20 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica

a la compressió, parets de 14 cm de formigó de 30 N/mm2 de

resitència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B

500 S, econfrat graons de polipropilè, amb ànima d'acer, entroncament

amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i

transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres,

totalment acabat, segons plànols (P - 29)

503,74 4,000 2.014,96

4 GDD1U010 u Arqueta de secció interior 100x100 cm i fins a 3.60 m d'alçària, inclòs

solera de 20 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica

a la compressió, parets de 14 cm de formigó de 30 N/mm2 de

resitència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B

500 S, econfrat graons de polipropilè, amb ànima d'acer, entroncament

amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i

transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres,

totalment acabat, segons plànols (P - 27)

580,64 4,000 2.322,56

5 GDD1U012 u Arqueta de secció interior 200x150 cm i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs

solera de 20 cm formigó de 20 N/mm2 de resistència caracaterística a

la compressió, parets de 14 cm de formigó de 30 N/mm2 de

resistència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B

500 S, encofrat, graons de polipropilè amb ànima d'acer, entroncament

amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i

transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres,

totalment acabat segons plànols (P - 28)

681,72 1,000 681,72

6 GDD1U114 m Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S 355 JR, de

125x150cm, col·locada sorbe pous o buneres, conformada amb perfils

IPN80 i marc amb perfils UPN 80, inclòs part proporcional de

soldadura amb el tractament de protecció de les zones soldadures,

totalment col·locada (P - 30)

100,35 1,000 100,35

TOTAL Titol 3 01.03.02 5.841,81

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 03 Arquetes i canonades

Titol 3 03 Canonades

1 G222U102 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 - 11)

6,23 235,339 1.466,16

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 - 12)

4,08 117,670 480,09

EUR
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3 GFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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 - 33)

20,68 70,170 1.451,12

4 GFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, 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 - 32)

14,12 34,630 488,98

5 GFB1U116 m Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD) perforat amb

paret massissa previst per a una rigidesa circunferencial de 1kg/cm2

inclosa junta d'estanqueitat. Col·locat sobre solera de formigó H-150,

assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat. (P - 31)

22,31 88,000 1.963,28

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 16)

85,65 10,480 897,61

TOTAL Titol 3 01.03.03 6.747,24

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 04 Tractament primari

1 G222U102 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 - 11)

6,23 172,597 1.075,28

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 - 12)

4,08 0,000 0,00

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

N/mm2, col·locat (P - 18)

0,99 4.540,830 4.495,42

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 16)

85,65 3,310 283,50

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

curat (P - 17)

103,64 81,767 8.474,33

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 19) 30,87 144,531 4.461,67

7 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug (P - 1) 5,98 88,531 529,42

TOTAL Capítol 01.04 19.319,62

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 05 Tractament secundàri

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 - 21)

3,23 2.177,440 7.033,13

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació

de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 15)

80,35 34,722 2.789,91

3 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,

col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P - 20)

15,72 2.177,440 34.229,36

4 GR2B1101 m3 Graves gruixudes col·locada i estesa (P - 36) 38,15 92,720 3.537,27

5 GR2B1102 m3 Grava fina 8-10 mm col·lcoada i estesa (P - 37) 40,12 1.373,680 55.112,04

EUR
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TOTAL Capítol 01.05 102.701,71

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 06 Jardineria

1 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)

0,36 5.739,000 2.066,04

2 FR400014 u Subminsitració canyís (Phragmites Australis), de 0,1 a 0,3 m d'alçada,

presentat en contenidor, ben ramificat i arrelat, plantat en una densitat

de 1500 pl/m2, inclou subministrament i transport.

(P - 5)

1,09 5.739,000 6.255,51

3 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de

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

transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

dels talussos (P - 38)

2,76 2.144,000 5.917,44

4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els

components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,

adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la

recepció de l'obra (P - 39)

1,07 1.254,000 1.341,78

5 F2270100 m2 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot

inclòs, completament acabat. (P - 2)

1,37 1.254,000 1.717,98

TOTAL Capítol 01.06 17.298,75

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 07 Urbanització

1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de

formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines

adients, totalment col·locada (P - 23)

14,60 280,360 4.093,26

2 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,

inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 25)

164,47 362,390 59.602,28

3 GBBVU201 m Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb dues fulles,

inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 26)

240,72 2,000 481,44

4 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de

qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat

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

(P - 24)

99,60 974,753 97.085,40

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 16)

85,65 389,901 33.395,02

6 F4B00100 kg Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8

- 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092, col·locada. (P - 3)

1,14 2.899,010 3.304,87

7 FD5H1571 m Canal de formigó polímer amb un pendent < 1%, d'amplària interior

150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer

galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada

amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera

de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 4)

53,90 354,000 19.080,60

TOTAL Capítol 01.07 217.042,87

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 08 Gestió de residus

EUR



Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

PRESSUPOST Data: 29/09/14 Pàg.: 5

1 XPATRASP pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i

Demolició (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.08 2.000,00

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 09 Seguretat i Salut

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 40)

12.050,26 1,000 12.050,26

TOTAL Capítol 01.09 12.050,26

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS

Capítol 10 Altres

1 XPAGRADA pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant la construcció de les

obres (P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Capítol 01.10 6.000,00

EUR
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Projecte de l´EDAR al nucli de Viladasens (Gironès)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/09/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.03.01  Col·lector d'entrada i sobreeixdor 2.934,42

Titol 3 01.03.02  Arquetes 5.841,81

Titol 3 01.03.03  Canonades 6.747,24

Capítol 01.03  Arquetes i canonades 15.523,47

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

15.523,47

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 2.141,26

Capítol 01.02  Moviment de terres 32.083,00

Capítol 01.03  Arquetes i canonades 15.523,47

Capítol 01.04  Tractament primari 19.319,62

Capítol 01.05  Tractament secundàri 102.701,71

Capítol 01.06  Jardineria 17.298,75

Capítol 01.07  Urbanització 217.042,87

Capítol 01.08  Gestió de residus 2.000,00

Capítol 01.09  Seguretat i Salut 12.050,26

Capítol 01.10  Altres 6.000,00

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS 426.160,94

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

426.160,94

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost EDAR VILADASENS 426.160,94

426.160,94

euros



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost d’execució per contracte 

 

 




