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Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 01  COL·LECTORS D'ENTRADA

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 779,000

2 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 1.443,000

3 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.416,000

4 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 116,850

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 02  INTERIOR DE LA PLANTA

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 10.500,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

3 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 03  ARQUETES

1 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 2

3 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 2,670

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 04  CANONADES

1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 586,150

3 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 05  TRACTAMENT PRIMARI: TANC IMHOFF

1 G2225721 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 39,060

3 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 9,400

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 06  TRACTAMENT SECUNDARI: AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3.549,600

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

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 7.888,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 02  ARQUETES I CONDUCCIONS HIDRÀULIQUES
Titol 3 01  COL·LECTORS D'ENTRADA

1 GFA1M345 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 779,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 02  ARQUETES I CONDUCCIONS HIDRÀULIQUES
Titol 3 02  ARQUETES

1 G4E2451L m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

2 G6A15605 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

3 GDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 02  ARQUETES I CONDUCCIONS HIDRÀULIQUES
Titol 3 03  CANONADES

1 GFA1J345 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 502,400

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 03  TRACTAMENT PRIMARI: TANC IMHOFF

1 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 251,250

2 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 2.258,000

3 G45C1DB3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/10/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 150,750

4 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 502,500

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 04  TRACTAMENT SECUNDARI: AIGUAMOLLS CONSTRÏTS

1 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 7.880,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 7.880,000

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 3.940,000

4 G22GRA m3 Grava fina 8-10mm col·locada i extesa

AMIDAMENT DIRECTE 376,800

5 G22GRG m3 Graves gruixudes

AMIDAMENT DIRECTE 3.496,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 05  JARDINERIA FUNCIONAL PELS AIGUAMOLLS

1 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 11.050,000

2 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 11.050,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 06  PAVIMENTACIÓ I URBANITZACIÓ

1 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb estenedora i piconatge
del material al 98 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 261,200

2 G96514C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 416,150

3 G6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

AMIDAMENT DIRECTE 430,000

4 G6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G9GA5P34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 208,960

6 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 2.612,000

7 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm
per sobre del dren envoltat en geotextil

AMIDAMENT DIRECTE 430,000

8 IQU12M11 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m
amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

AMIDAMENTS Data: 19/01/15 Pàg.: 6

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRA
Capítol 08  ALTRES

1 XPAGR pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i demolició.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAJUST pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/01/15 Pàg.: 1

E21R1165P-1 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

114,46 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

E8B11A05P-2 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FR4GE214P-3 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FR6B1152P-4 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G22GRAP-5 m3 Grava fina 8-10mm col·locada i extesa 39,35 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G22GRGP-6 m3 Graves gruixudes 34,14 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G2212101P-7 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G2214101P-8 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G2225123P-9 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,18 €

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

G2225321P-10 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

G2225721P-11 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

18,72 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

G2241010P-12 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G2262111P-13 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G228A60FP-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

11,85 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/01/15 Pàg.: 2

G22D1011P-15 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G31511C3P-16 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

65,79 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G3Z152P1P-17 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G45C1DB3P-18 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/10/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

102,77 €

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

G4B35101P-19 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G4DC1D00P-20 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

24,34 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G4E2451LP-21 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

27,93 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

G6A14DPBP-22 u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

474,78 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G6A15605P-23 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a
punts singulars

25,66 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

G6A19400P-24 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

16,71 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

G7732C20P-25 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir
i resistent a la intempèrie

14,22 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G7B111J0P-26 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/01/15 Pàg.: 3

G921R01JP-27 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

23,99 €

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

G96514C5P-28 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G9F15111P-29 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

20,41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G9GA5P34P-30 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

88,56 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GD5AU040P-31 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

14,00 €

(CATORZE EUROS)

GDDZ3154P-32 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter

88,84 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GFA1J345P-33 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

18,55 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GFA1M345P-34 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

26,74 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

IQU12M11P-35 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

125,81 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

114,46 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,50000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,20000 €

Altres conceptes 82,76000 €

P-2 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 5,25 €

B8B15000 kg Protector hidròfug 1,34130 €

Altres conceptes 3,90870 €

P-3 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,13 €

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,49 €

B0111000 m3 Aigua 0,00625 €

Altres conceptes 0,48375 €

P-5 G22GRA m3 Grava fina 8-10mm col·locada i extesa 39,35 €

Sense descomposició 39,35000 €

P-6 G22GRG m3 Graves gruixudes 34,14 €

Sense descomposició 34,14000 €

P-7 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,49 €

Altres conceptes 2,49000 €

P-8 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,74 €

Altres conceptes 2,74000 €

P-9 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,18 €

Altres conceptes 8,18000 €

P-10 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

11,06 €

Altres conceptes 11,06000 €

P-11 G2225721 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

18,72 €

Altres conceptes 18,72000 €

P-12 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,56 €

Altres conceptes 1,56000 €

P-13 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,54 €
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B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 3,47750 €

P-14 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

11,85 €

Altres conceptes 11,85000 €

P-15 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,91 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-16 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

65,79 €

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,83360 €

Altres conceptes 6,95640 €

P-17 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

8,96 €

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

5,08725 €

Altres conceptes 3,87275 €

P-18 G45C1DB3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/10/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

102,77 €

B065CV0C m3 Formigó HA-30/P/10/IV de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

79,61100 €

Altres conceptes 23,15900 €

P-19 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00981 €

Altres conceptes 1,21019 €

P-20 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

24,34 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41580 €

Altres conceptes 20,48753 €

P-21 G4E2451L m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

27,93 €
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B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

14,30625 €

Altres conceptes 13,62375 €

P-22 G6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

474,78 €

B6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

383,20000 €

Altres conceptes 91,58000 €

P-23 G6A15605 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a
punts singulars

25,66 €

B6AZA232 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 1,8 m

2,19827 €

B6AZ3232 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 3,18580 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i
de D 2/3 mm

2,74500 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 3,05140 €

Altres conceptes 14,47953 €

P-24 G6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

16,71 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

2,31820 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 3,00900 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7
mm

4,36000 €

Altres conceptes 7,02280 €

P-25 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

14,22 €

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

Altres conceptes 10,73265 €

P-26 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

3,47 €

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 2,32100 €

Altres conceptes 1,14900 €

P-27 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

23,99 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 21,13700 €

Altres conceptes 2,79050 €

P-28 G96514C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

18,44 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,42220 €

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340

4,44150 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06401 €

Altres conceptes 11,51229 €

P-29 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

20,41 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,64720 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,86342 €

Altres conceptes 4,89938 €

P-30 G9GA5P34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

88,56 €

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

77,79450 €

Altres conceptes 10,76550 €

P-31 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

14,00 €

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82,
AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

6,60450 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,57899 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 4,57560 €

Altres conceptes 1,24091 €

P-32 GDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter

88,84 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 74,55000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,08814 €

Altres conceptes 13,20186 €

P-33 GFA1J345 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

18,55 €

BFA1J340 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

5,17140 €

Altres conceptes 13,37860 €

P-34 GFA1M345 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

26,74 €

BFA1M340 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

11,44440 €

Altres conceptes 15,29560 €

P-35 IQU12M11 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

125,81 €
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BQU12111 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb
paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb
un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

107,63000 €

Altres conceptes 18,18000 €

L´autor del projecte:

David Catalan Cuartero
Escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Barcelona, Març de 2015

David
Firma mia



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

PRESSUPOST Data: 19/01/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terra

Titol 3 01 Col·lectors d'entrada

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

0,91 779,000 708,89

2 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

8,18 1.443,000 11.803,74

3 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
14)

11,85 1.416,000 16.779,60

4 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

65,79 116,850 7.687,56

TOTAL Titol 3 01.01.01 36.979,79

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terra

Titol 3 02 Interior de la planta

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

0,91 10.500,000 9.555,00

2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

2,74 105,000 287,70

3 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km) (P - 1)

114,46 3,000 343,38

TOTAL Titol 3 01.01.02 10.186,08

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terra

Titol 3 03 Arquetes

1 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 10)

11,06 27,000 298,62

2 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 13)

3,54 10,000 35,40

3 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

65,79 2,670 175,66

TOTAL Titol 3 01.01.03 509,68

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terra

Titol 3 04 Canonades

EUR
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1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

8,18 600,000 4.908,00

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
14)

11,85 586,150 6.945,88

3 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

65,79 75,000 4.934,25

TOTAL Titol 3 01.01.04 16.788,13

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terra

Titol 3 05 Tractament primari: tanc Imhoff

1 G2225721 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 11)

18,72 320,000 5.990,40

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
14)

11,85 39,060 462,86

3 G31511C3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

65,79 9,400 618,43

TOTAL Titol 3 01.01.05 7.071,69

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 01 Treballs previs i moviments de terra

Titol 3 06 Tractament secundari: Aiguamolls construïts

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

2,49 3.549,600 8.838,50

2 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 12) 1,56 7.888,000 12.305,28

TOTAL Titol 3 01.01.06 21.143,78

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 02 Arquetes i conduccions hidràuliques

Titol 3 01 Col·lectors d'entrada

1 GFA1M345 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat
al fons de la rasa (P - 34)

26,74 779,000 20.830,46

TOTAL Titol 3 01.02.01 20.830,46

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 02 Arquetes i conduccions hidràuliques

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

PRESSUPOST Data: 19/01/15 Pàg.: 3

Titol 3 02 Arquetes

1 G4E2451L m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 21)

27,93 72,000 2.010,96

2 G6A15605 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i
3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts
singulars (P - 23)

25,66 1,500 38,49

3 GDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter (P - 32)

88,84 8,000 710,72

4 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug (P - 2) 5,25 72,000 378,00

TOTAL Titol 3 01.02.02 3.138,17

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 02 Arquetes i conduccions hidràuliques

Titol 3 03 Canonades

1 GFA1J345 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat
al fons de la rasa (P - 33)

18,55 502,400 9.319,52

TOTAL Titol 3 01.02.03 9.319,52

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 03 Tractament primari: tanc Imhoff

1 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug (P - 2) 5,25 251,250 1.319,06

2 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 19)

1,22 2.258,000 2.754,76

3 G45C1DB3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/10/IV, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 18)

102,77 150,750 15.492,58

4 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 20)

24,34 502,500 12.230,85

TOTAL Capítol 01.03 31.797,25

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 04 Tractament secundari: Aiguamolls constrïts

1 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 17)

8,96 7.880,000 70.604,80

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

PRESSUPOST Data: 19/01/15 Pàg.: 4

2 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (P - 26)

3,47 7.880,000 27.343,60

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 - 25)

14,22 3.940,000 56.026,80

4 G22GRA m3 Grava fina 8-10mm col·locada i extesa (P - 5) 39,35 376,800 14.827,08

5 G22GRG m3 Graves gruixudes (P - 6) 34,14 3.496,000 119.353,44

TOTAL Capítol 01.04 288.155,72

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 05 Jardineria funcional pels aiguamolls

1 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 3)

2,13 11.050,000 23.536,50

2 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg (P - 4)

0,49 11.050,000 5.414,50

TOTAL Capítol 01.05 28.951,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 06 Pavimentació i urbanització

1 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM (P
- 27)

23,99 261,200 6.266,19

2 G96514C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 28)

18,44 416,150 7.673,81

3 G6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
24)

16,71 430,000 7.185,30

4 G6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada (P - 22)

474,78 1,000 474,78

5 G9GA5P34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat (P - 30)

88,56 208,960 18.505,50

6 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 29)

20,41 2.612,000 53.310,92

7 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat
en geotextil (P - 31)

14,00 430,000 6.020,00

8 IQU12M11 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació

125,81 1,000 125,81

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

PRESSUPOST Data: 19/01/15 Pàg.: 5

elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció (P - 35)

TOTAL Capítol 01.06 99.562,31

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 07 Seguretat i salut

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

11.933,89 1,000 11.933,89

TOTAL Capítol 01.07 11.933,89

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA

Capítol 08 Altres

1 XPAGR pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i
demolició. (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

2 XPAJUST pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les
obres (P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Capítol 01.08 8.500,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/01/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Col·lectors d'entrada 36.979,79

Titol 3 01.01.02  Interior de la planta 10.186,08

Titol 3 01.01.03  Arquetes 509,68

Titol 3 01.01.04  Canonades 16.788,13

Titol 3 01.01.05  Tractament primari: tanc Imhoff 7.071,69

Titol 3 01.01.06  Tractament secundari: Aiguamolls construïts 21.143,78

Capítol 01.01  Treballs previs i moviments de terra 92.679,15

Titol 3 01.02.01  Col·lectors d'entrada 20.830,46

Titol 3 01.02.02  Arquetes 3.138,17

Titol 3 01.02.03  Canonades 9.319,52

Capítol 01.02  Arquetes i conduccions hidràuliques 33.288,15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
125.967,30

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

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i moviments de terra 92.679,15

Capítol 01.02  Arquetes i conduccions hidràuliques 33.288,15

Capítol 01.03  Tractament primari: tanc Imhoff 31.797,25

Capítol 01.04  Tractament secundari: Aiguamolls constrïts 288.155,72

Capítol 01.05  Jardineria funcional pels aiguamolls 28.951,00

Capítol 01.06  Pavimentació i urbanització 99.562,31

Capítol 01.07  Seguretat i salut 11.933,89

Capítol 01.08  Altres 8.500,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA 594.867,47

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
594.867,47

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

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST OBRA 594.867,47

594.867,47

EUR



Projecte de l´estació depuradora d´aigües residuals i col·lectors de Garriguella

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 594.867,47

13 % Despeses generals SOBRE 594.867,47..................................................................... 77.332,77

6 % Benefici industrial SOBRE 594.867,47.......................................................................... 35.692,05

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 707.892,29

21 % IVA SOBRE 707.892,29............................................................................................... 148.657,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 856.549,67

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vuit-cents cinquanta-sis mil cinc-cents quaranta-nou euros amb seixanta-set cèntims

L´autor del projecte:

David Catalan Cuartero
Escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Barcelona, Març de 2015

David
Firma mia
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