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Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

EDAR NAVARCLESOBRA 00
EDARCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G22DU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10.475,000 10.475,000

TOTAL AMIDAMENT 10.475,000

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.503,000 1.503,000

TOTAL AMIDAMENT 1.503,000

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G221U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Parcel·la 1.430,000 1.430,000

C#*D#*E#*F#2 Reactors biològics 2.498,500 2.498,500

C#*D#*E#*F#3 Decantadors secundaris 692,720 692,720

C#*D#*E#*F#4 Espessidor de fangs 35,600 35,600

C#*D#*E#*F#5 Pretractament 286,000 286,000

C#*D#*E#*F#6 Arqueta entrega 26,880 26,880

C#*D#*E#*F#7 Conduccions i arquetes 792,200 792,200

TOTAL AMIDAMENT 5.761,900

EDAR NAVARCLESOBRA 00
EDARCAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Construcció de canals i cambres del pretractament format per l'obra d'arribada, canals de desbast i
desarenador-desgreixador de 8 m de longitud, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres corrugades tipus B 500 S.
Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i preu proporcional de juntes.

1 OCOC0010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Construcció de dos reactors biològics tipus ''carrousel'' de 1.076 m³ cadascun, de formigó armat tipus HA-30 i acer en
barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part
proporcional de juntes.

2 OCOC0015

Euro



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Construcció de dos decantadors secundaris de 565 m³ i arquetes de recollida de l'aigua decantada, de formigó armat
tipus HA-30, acer en barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats,
formigonat, vibrat i part proporcional de juntes.

3 OCOC0065

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Execució de l'obra civil d'arquetes. Inclou arqueta d'aigua tractada de 18,75 m³ i arqueta de bombament de fangs, flotants
i buidats, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20,
encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part proporcional de juntes.

4 OCOC0020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Construcció de la instal·lació de l'espessidor de gravetat de 5,5 m de diàmetre, de formigó armat tipus HA-30 i acer en
barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat,
fonamentacions i part proporcional de juntes.

5 OCOC0035

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Execució de l'obra civil associada a:
- Línia d'aigua.
- Línia de fangs.
- Xarxa de buidats.
- Xarxa de flotants.
- Xarxa d'aire.
- Conduccions elèctriques.
Inclou excavació de rases per mitjans mecànics, reblert i compactació de les mateixes, disposició de graves al llit de les
conduccions, conduccions i elements auxiliars.

6 OCOC0040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR NAVARCLESOBRA 00
EDARCAPÍTOL 01
EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓSUBCAPÍTOL 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt de les obres d'urbanització de la parcel·la de l'estació depuradora, inclou tanca metàl·lica perimetral de 2,00
metres d'alçada, porta d'accès a les instal·lacions de 5 m d'ample, porta metàl·lica per a pas peatonal, pavimentació,
voreres, vorades i rètols indicadors dels elements de tractament.

1 OCEUU028

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Construcció de l'edifici de control. Inclou murs exteriors construits amb bloc foradat de formigó, 1 cara per a quedar vista,
arrebossat i pintat a l'interior en oficines. En zona de labavos i laboratori, enrajolat fins una alçada d'1,5 metres amb
finestres i portes d'alumini així com elements de fontaneria per a la seva equipació, coberta, encadellat ceràmic i teules a
quatre aigües, enllumenat d'emergència, part proporcional de cimentació i acabats, aplicant la normativa vigent
d'edificació i el codi d'accessibilitat.

2 OCEU0045

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Construcció de l'edifici d'instal·lacions. Inclou murs exteriors constuits amb bloc foradat de formigó, 1 cara per a quedar
vista, arrebossat i pintat a l'interior, amb finestres i portes d'alumini, coberta, encadellat ceràmic i teules a quatre aigües,
enllumenat d'emergència, solera de formigó amb ancoratges per a la instal·lació d'equips electromecànics amb part
proporcional de fonamentacions i acabats, aplicant la normativa vigent d'edificació i el codi d'accessibilitat.

3 OCEU0040

Euro



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR NAVARCLESOBRA 00
EDARCAPÍTOL 01
EQUIPS ELECTROMECÀNICSSUBCAPÍTOL 40

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, col·locació i posta en marxa de:
- Equips de regulació en la cambra d'entrada i repartiment.
- Polipast elèctric, cullera bivalva i reixa manual de gruixos per a instal·lar en pou de gruixos, incloent-hi contenidors de
recollida de sòlids.
- 4 unitats de bombes submergibles de cabal unitari 105 m³/h i alçada manomètrica 7,54 mca, variadors de freqüència,
polipast elèctric i elements auxiliars.
- Reixes de predesbast i desbast de gruixos manual i automàtica, tamís i comporta per a instal·lar en canal, incloent-hi
contenidors de recollida de sòlids.
- Equip desarenador-desgreixador del pretractament de l'EDAR projectada.
- Equip de desemulsionat.
- Sistema d'extracció, separació i concentració de sorres i greixos.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

1 OCEE0005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips del tractament biòlogic, incloent-hi tractament de nitrificació i
desnitrificació de nutrients amb eliminació de fòsfor, compost pels següents equips electromecànics:
- Comporta manual a l'entrada i acceleradors de corrent al canal d'oxidació.
- Graella de difusors, amb elements auxiliars, i bufants amb variador de freqüència i elements auxiliars, incloent polipast
elèctric, per a l'aireació dels reactors.
- Vehiculadors de flux.
- Dipòsit d'emmagatzematge, sistema de dosificació, variador de freqüència i elements auxiliars per a l'eliminació del
fòsfor.
- Elements per al buidat dels reactors.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

2 OCEE0025

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips del decantador secundari, compost pels següents equips
electromecànics:
- Comporta manual a la repartició de decantadors.
- Pont decantador secundari per a instal·lar en tanc de formigó de planta circular amb rasquetes de fons i de flotants,
deflector i sobreeixidor, de 0,75 CV de potència. 
- Elements per al buidat dels decantadors.
- Elements auxiliars per a la retirada d'escumes i flotants.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

3 OCEE0030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips d'estabilització de fangs i d'espessiment de fangs compost pel
següents equips:
- Mecanisme espessidor de gravetat per a instal·lar en tanc de formigó de planta circular de 0,25 kW de potència.
- Coberta circular de polièster per al cobriment de l'espessidor de gravetat.
- Equips auxiliars per a sobrenedants i extracció de fangs espessits.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

4 OCEE0040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips de deshidratació de fangs compost pels següents elements:
- 2 grups motobomba de cargol excèntric tipus mono per a la impulsió de fangs a deshidratar, amb variador de freqüència.
- Elements auxiliars per a l'alimentació de centrífugues.
- Centrífuga per a la deshidratació de fangs.
- Elements auxiliars per al rentat de les centrífugues, condicionament de fangs, equipament de l'edifici de deshidratació i
impulsió i emmagatzematge de fangs secs.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

5 OCEE0045

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels elements íntegres del sistema d'automatizació de l'estació depuradora,
incloent-hi:
- Equips de mesura de cabal per a canonades de diferents diàmetres.
- Equip per a mesura de pH d'aigua bruta en canal obert.
- Equip de mesura d'oxígen dissolt en canals d'oxidació.
- Sonda redox a reactor biològic.
- Equip de mesura de temperatura de l'aigua bruta en canal obert.
- Detectors de gasos (oxígen i sulfhídric) a sala de centrífugues.
- Equips de mesura de nivell a la tolva d'alimentació de la bomba de fangs deshidratats i del pou de bombament d'aigua
bruta.

6 OCEE0055

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics de desodorització, compost pels següents
equips electromecànics:
- Equip per a l'extracció i tractament de l'aire de l'edifici d'instal·lacions mitjançant carbó actiu.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

7 OCEE0020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics associats a l'arqueta d'aigua tractada i a la
xarxa de reg. 

8 OCEE0060

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics de l'arqueta de recirculació i purga de fangs,
compost pels següents equips electromecànics:
- Motobombes centrífugues, variadors de freqüència, polipast i elements auxiliars per a la recirculació de fangs.
- Motobombes centrífugues, variador de freqüència i elements auxiliars per a la impulsió de fangs en excés.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

9 OCEE0070

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics de la xarxa de buidats, compost pels següents
equips electromecànics:
- Motobombes centrífugues submergibles per a la impulsió de buidats i drenatges.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

10 OCEE0080

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics per al subministrament d'aigua potable i aire
per a serveis, incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de
regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

11 OCEE0090

Euro



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR NAVARCLESOBRA 00
EDARCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESSUBCAPÍTOL 50

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadres elèctrics.1 OCIE0030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Línies generals.2 OCIE0040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistemes de control i automatismes.
Subministrament, col·locació i posta en marxa dels elements integres del sistema d'automatizació de l'estació depuradora,
incloent-hi PLC amb software instal·lada, targetes d'entrada i sortida, cablejat, modem, ordinador amb programari scada
instal·lats i impressora, progamació i llicències.

3 OCIE0050

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR NAVARCLESOBRA 00
EDARCAPÍTOL 01
ALTRESSUBCAPÍTOL 60

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació dels elements necessaris per a l'equipament de: taller, magatzem, elements de seguretat,
mobiliari i laboratori.

1 OCAU0010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament, col·locació i posada en funcionament de l'enllumenat interior i exterior que inclou:
- Instal·lació de punts de llum exteriors i interiors.
- Instal·lació de circuits soterrats.
- Instal·lació de línia de terra.
- Incloent-hi part proporcional de material auxiliar i accessoris.

2 OCAU0020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR NAVARCLESOBRA 00
COL·LECTORSCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G22DU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#1 EIX 1 376,500 376,500

C#*D#*E#*F#2 EIX 2 409,500 409,500

C#*D#*E#*F#3 EIX 3 107,500 107,500

TOTAL AMIDAMENT 893,500

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell 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

2 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EIX 1 308,200 308,200

C#*D#*E#*F#2 EIX 2 519,000 519,000

C#*D#*E#*F#3 EIX 3 84,100 84,100

TOTAL AMIDAMENT 911,300

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EIX 1 161,100 161,100

C#*D#*E#*F#2 EIX 2 405,300 405,300

C#*D#*E#*F#3 EIX 3 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 646,400

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl seleccionat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EIX 1 113,400 113,400

C#*D#*E#*F#2 EIX 2 148,700 148,700

C#*D#*E#*F#3 EIX 3 20,300 20,300

TOTAL AMIDAMENT 282,400

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb un llit de sorra rentada de riu per l'assentament de canonades.5 G228U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EIX 1 18,800 18,800

C#*D#*E#*F#2 EIX 2 15,300 15,300

C#*D#*E#*F#3 EIX 3 3,800 3,800

TOTAL AMIDAMENT 37,900

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

6 G450M100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EIX 1 56,800 56,800

C#*D#*E#*F#2 20,000 20,000

Euro



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 76,800

EDAR NAVARCLESOBRA 00
COL·LECTORSCAPÍTOL 02
CANONADES I POUS DE REGISTRESUBCAPÍTOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de PVC autoportant Ø500mm, formació helicoidal, estructurat amb cara interior llisa i cara exterior perfilada en T,
amb reforç exterior d'acer galvanitzat i unió elàstica (fitting-poliuretà) per col·locar amb relleu lateral i superior, amb
material granular (grava de 20-40 mm), segons normativa DIN 16961 i UNE 53331

1 OFA2RA50

AMIDAMENT DIRECTE 167,800

u Instal·lació de pou de registre de PVC doble paret, DN 1000 amb base de formigó. Alçada nominal 1,5 m
Per a tubs fins a DN 500
Inclou con reductor de PEAD a 600 mm i pates instal·lades

2 OE11PS01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tub de PEAD de diàmetre 250 mm, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials3 OF41D211

AMIDAMENT DIRECTE 157,130

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

4 OE22U012

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Arqueta de 300x200x200 cm, amb parets de 25 cm de gruix de formigó HA-30 i solera de formigó.5 GDK254F5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 114 m3/h a 20.7 mca,
formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 11 kW, reguladors de nivell i part proporcional d'equip elèctric
per a connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canonades
d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al fons del pou
humit

6 GNN2U060

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR NAVARCLESOBRA 00
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus a l'obra, en base a l'Estudi de Gestió de Residus2 XPA000GR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

AMIDAMENTS Pàg.: 8

pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a disposició de la Direcció Facultativa de les obres.3 XPAV020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a les mesures correctores d'impacte ambiental que inclou la replantació d'arbres autòctons i
cultius, estesa de terra vegetal, hidrosembres i recuperació de l'estat inicial a la zona d'obres. 

4 XPAV030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la connexió elèctrica de l'EDAR segons sol.licitud a FECSA-ENDESA amb
subministrament de 150 KW, incloent-hi línia elèctrica de mitja tensió, cablejat de baixa tensió, transformador de mitja a
baixa tensió, permisos oficials, projecte, direcció d'obra i drets d'accés al subministrament.

5 XPAV050

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la connexió a xarxa telefònica. Inclou costos associats a la connexió a la xarxa telefònica
mitjançant satèl·lit, conjunt complert d'antena bidireccional, terminal bidireccional, mòdul doble addicional de cable FI
bidireccional de 30 m i elements auxiliars.

6 XPAV060

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 
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Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,85m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 1

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €7,71m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de
martell 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- 2

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €1,42m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 3

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €4,66m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 4

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €16,68m3G228U011 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl seleccionat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 5

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €18,53m3G228U012 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb un llit de sorra rentada de riu per
l'assentament de canonades.

P- 6

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €0,89m2G22DU010 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- 7

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €91,83m3G450M100 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 8

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €782,02uGDK254F5 Arqueta de 300x200x200 cm, amb parets de 25 cm de gruix de formigó HA-30 i solera de formigó.P- 9
(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €28.785,23uGNN2U060 Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 114
m3/h a 20.7 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 11 kW, reguladors de
nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada, protecció i comandament
automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canonades d'elevació fins a la sortida del pou
de 100 mm de diàmetre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al fons del pou humit

P- 10

(VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €41.494,15uOCAU0010 Subministrament i col·locació dels elements necessaris per a l'equipament de: taller, magatzem,
elements de seguretat, mobiliari i laboratori.

P- 11

(QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €36.048,34uOCAU0020 Subministrament, col·locació i posada en funcionament de l'enllumenat interior i exterior que
inclou:
- Instal·lació de punts de llum exteriors i interiors.
- Instal·lació de circuits soterrats.
- Instal·lació de línia de terra.
- Incloent-hi part proporcional de material auxiliar i accessoris.

P- 12

(TRENTA-SIS MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €187.308,09uOCEE0005 Subministrament, col·locació i posta en marxa de:
- Equips de regulació en la cambra d'entrada i repartiment.
- Polipast elèctric, cullera bivalva i reixa manual de gruixos per a instal·lar en pou de gruixos,
incloent-hi contenidors de recollida de sòlids.
- 4 unitats de bombes submergibles de cabal unitari 105 m³/h i alçada manomètrica 7,54 mca,
variadors de freqüència, polipast elèctric i elements auxiliars.
- Reixes de predesbast i desbast de gruixos manual i automàtica, tamís i comporta per a instal·lar
en canal, incloent-hi contenidors de recollida de sòlids.
- Equip desarenador-desgreixador del pretractament de l'EDAR projectada.
- Equip de desemulsionat.
- Sistema d'extracció, separació i concentració de sorres i greixos.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè
i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 13

(CENT VUITANTA-SET MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €51.404,46uOCEE0020 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics de desodorització,
compost pels següents equips electromecànics:
- Equip per a l'extracció i tractament de l'aire de l'edifici d'instal·lacions mitjançant carbó actiu.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè
i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 14

(CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €71.192,84uOCEE0025 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips del tractament biòlogic, incloent-hi
tractament de nitrificació i desnitrificació de nutrients amb eliminació de fòsfor, compost pels
següents equips electromecànics:
- Comporta manual a l'entrada i acceleradors de corrent al canal d'oxidació.
- Graella de difusors, amb elements auxiliars, i bufants amb variador de freqüència i elements
auxiliars, incloent polipast elèctric, per a l'aireació dels reactors.
- Vehiculadors de flux.
- Dipòsit d'emmagatzematge, sistema de dosificació, variador de freqüència i elements auxiliars
per a l'eliminació del fòsfor.
- Elements per al buidat dels reactors.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè
i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 15

(SETANTA-UN MIL  CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €83.724,86uOCEE0030 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips del decantador secundari, compost pels
següents equips electromecànics:
- Comporta manual a la repartició de decantadors.
- Pont decantador secundari per a instal·lar en tanc de formigó de planta circular amb rasquetes
de fons i de flotants, deflector i sobreeixidor, de 0,75 CV de potència. 
- Elements per al buidat dels decantadors.
- Elements auxiliars per a la retirada d'escumes i flotants.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè
i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 16

(VUITANTA-TRES MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €33.025,24uOCEE0040 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips d'estabilització de fangs i d'espessiment
de fangs compost pel següents equips:
- Mecanisme espessidor de gravetat per a instal·lar en tanc de formigó de planta circular de 0,25
kW de potència.
- Coberta circular de polièster per al cobriment de l'espessidor de gravetat.
- Equips auxiliars per a sobrenedants i extracció de fangs espessits.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè
i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 17

(TRENTA-TRES MIL VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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 €117.534,55uOCEE0045 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips de deshidratació de fangs compost pels
següents elements:
- 2 grups motobomba de cargol excèntric tipus mono per a la impulsió de fangs a deshidratar, amb
variador de freqüència.
- Elements auxiliars per a l'alimentació de centrífugues.
- Centrífuga per a la deshidratació de fangs.
- Elements auxiliars per al rentat de les centrífugues, condicionament de fangs, equipament de
l'edifici de deshidratació i impulsió i emmagatzematge de fangs secs.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè
i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 18

(CENT DISSET MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CENTIMS)

 €18.727,16uOCEE0055 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels elements íntegres del sistema d'automatizació
de l'estació depuradora, incloent-hi:
- Equips de mesura de cabal per a canonades de diferents diàmetres.
- Equip per a mesura de pH d'aigua bruta en canal obert.
- Equip de mesura d'oxígen dissolt en canals d'oxidació.
- Sonda redox a reactor biològic.
- Equip de mesura de temperatura de l'aigua bruta en canal obert.
- Detectors de gasos (oxígen i sulfhídric) a sala de centrífugues.
- Equips de mesura de nivell a la tolva d'alimentació de la bomba de fangs deshidratats i del pou
de bombament d'aigua bruta.

P- 19

(DIVUIT MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €21.549,64uOCEE0060 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics associats a l'arqueta
d'aigua tractada i a la xarxa de reg. 

P- 20

(VINT-I-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €30.492,10uOCEE0070 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics de l'arqueta de
recirculació i purga de fangs, compost pels següents equips electromecànics:
- Motobombes centrífugues, variadors de freqüència, polipast i elements auxiliars per a la
recirculació de fangs.
- Motobombes centrífugues, variador de freqüència i elements auxiliars per a la impulsió de fangs
en excés.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè
i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 21

(TRENTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €19.468,10uOCEE0080 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics de la xarxa de buidats,
compost pels següents equips electromecànics:
- Motobombes centrífugues submergibles per a la impulsió de buidats i drenatges.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè
i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 22

(DINOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €10.791,78uOCEE0090 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics per al subministrament
d'aigua potable i aire per a serveis, incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 23

(DEU MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €72.000,72uOCEU0040 Construcció de l'edifici d'instal·lacions. Inclou murs exteriors constuits amb bloc foradat de formigó,
1 cara per a quedar vista, arrebossat i pintat a l'interior, amb finestres i portes d'alumini, coberta,
encadellat ceràmic i teules a quatre aigües, enllumenat d'emergència, solera de formigó amb
ancoratges per a la instal·lació d'equips electromecànics amb part proporcional de fonamentacions
i acabats, aplicant la normativa vigent d'edificació i el codi d'accessibilitat.

P- 24

(SETANTA-DOS MIL EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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 €84.269,82uOCEU0045 Construcció de l'edifici de control. Inclou murs exteriors construits amb bloc foradat de formigó, 1
cara per a quedar vista, arrebossat i pintat a l'interior en oficines. En zona de labavos i laboratori,
enrajolat fins una alçada d'1,5 metres amb finestres i portes d'alumini així com elements de
fontaneria per a la seva equipació, coberta, encadellat ceràmic i teules a quatre aigües, enllumenat
d'emergència, part proporcional de cimentació i acabats, aplicant la normativa vigent d'edificació i
el codi d'accessibilitat.

P- 25

(VUITANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS
CENTIMS)

 €71.112,58uOCEUU028 Conjunt de les obres d'urbanització de la parcel·la de l'estació depuradora, inclou tanca metàl·lica
perimetral de 2,00 metres d'alçada, porta d'accès a les instal·lacions de 5 m d'ample, porta
metàl·lica per a pas peatonal, pavimentació, voreres, vorades i rètols indicadors dels elements de
tractament.

P- 26

(SETANTA-UN MIL  CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €79.190,36uOCIE0030 Quadres elèctrics.P- 27
(SETANTA-NOU MIL  CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €100.050,16uOCIE0040 Línies generals.P- 28
(CENT  MIL CINQUANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €148.905,33uOCIE0050 Sistemes de control i automatismes.
Subministrament, col·locació i posta en marxa dels elements integres del sistema d'automatizació
de l'estació depuradora, incloent-hi PLC amb software instal·lada, targetes d'entrada i sortida,
cablejat, modem, ordinador amb programari scada instal·lats i impressora, progamació i llicències.

P- 29

(CENT QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €134.792,32uOCOC0010 Construcció de canals i cambres del pretractament format per l'obra d'arribada, canals de desbast i
desarenador-desgreixador de 8 m de longitud, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres
corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat,
vibrat i preu proporcional de juntes.

P- 30

(CENT TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS
CENTIMS)

 €263.685,74uOCOC0015 Construcció de dos reactors biològics tipus ''carrousel'' de 1.076 m³ cadascun, de formigó armat
tipus HA-30 i acer en barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20,
encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part proporcional de juntes.

P- 31

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €35.299,20uOCOC0020 Execució de l'obra civil d'arquetes. Inclou arqueta d'aigua tractada de 18,75 m³ i arqueta de
bombament de fangs, flotants i buidats, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres corrugades
tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part
proporcional de juntes.

P- 32

(TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €26.707,52uOCOC0035 Construcció de la instal·lació de l'espessidor de gravetat de 5,5 m de diàmetre, de formigó armat
tipus HA-30 i acer en barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20,
encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat, fonamentacions i part proporcional de juntes.

P- 33

(VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €71.814,48uOCOC0040 Execució de l'obra civil associada a:
- Línia d'aigua.
- Línia de fangs.
- Xarxa de buidats.
- Xarxa de flotants.
- Xarxa d'aire.
- Conduccions elèctriques.
Inclou excavació de rases per mitjans mecànics, reblert i compactació de les mateixes, disposició
de graves al llit de les conduccions, conduccions i elements auxiliars.

P- 34

(SETANTA-UN MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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 €71.293,73uOCOC0065 Construcció de dos decantadors secundaris de 565 m³ i arquetes de recollida de l'aigua
decantada, de formigó armat tipus HA-30, acer en barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó
de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part proporcional de juntes.

P- 35

(SETANTA-UN MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €724,93uOE11PS01 Instal·lació de pou de registre de PVC doble paret, DN 1000 amb base de formigó. Alçada nominal
1,5 m
Per a tubs fins a DN 500
Inclou con reductor de PEAD a 600 mm i pates instal·lades

P- 36

(SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €147,44uOE22U012 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

P- 37

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €106,32mOF41D211 Tub de PEAD de diàmetre 250 mm, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especialsP- 38
(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €51,19mOFA2RA50 Tub de PVC autoportant Ø500mm, formació helicoidal, estructurat amb cara interior llisa i cara
exterior perfilada en T, amb reforç exterior d'acer galvanitzat i unió elàstica (fitting-poliuretà) per
col·locar amb relleu lateral i superior, amb material granular (grava de 20-40 mm), segons
normativa DIN 16961 i UNE 53331

P- 39

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Barcelona, juny 2015

L´autor del projecte

Clara Latorre Gasull
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca,
per mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €4,85

B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €2,83200

B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 2,02 €

m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de
roca, per mitjà de martell 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- 2  €7,71

Altres conceptes 7,71 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 3  €1,42

B0111000 Aigua  €0,04800
Altres conceptes 1,37 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 4  €4,66

B0111000 Aigua  €0,04800
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,48000

Altres conceptes 4,13 €

m3G228U011 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl seleccionat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 5  €16,68

B0111000 Aigua  €0,04800
B03D1000 Terra seleccionada  €11,82000

Altres conceptes 4,81 €

m3G228U012 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb un llit de sorra
rentada de riu per l'assentament de canonades.

P- 6  €18,53

Sense descomposició 18,53 €

m2G22DU010 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- 7  €0,89

B2RB0010 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de
selecció+transferència, de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,30430

Altres conceptes 0,59 €

m3G450M100 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 8  €91,83

B064M100 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

 €76,91250

Altres conceptes 14,92 €

uGDK254F5 Arqueta de 300x200x200 cm, amb parets de 25 cm de gruix de formigó
HA-30 i solera de formigó.

P- 9  €782,02
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Sense descomposició 782,02 €

uGNN2U060 Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de
bombament de 114 m3/h a 20.7 mca, formada per impulsor, motor elèctric
amb una potència de 11 kW, reguladors de nivell i part proporcional d'equip
elèctric per a connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la
bomba, inclosa part proporcional de canonades d'elevació fins a la sortida del
pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al
fons del pou humit

P- 10  €28.785,23

BNN2U010 Bomba de tipus submergible estacionaria amb un diàmetre de pas de
l'impulsor de 100 mm, motor de 11 kW per a un cabal de 114 m3/h a una
alçària d'elevació de 20.7 m, provistes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna

 €26.000,00000

BNNZU060 Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i parada de la
bomba

 €455,44000

BNNZU120 Trapa d'accés a pou d'elevació  €366,76000
Altres conceptes 1.963,03 €

uOCAU0010 Subministrament i col·locació dels elements necessaris per a l'equipament
de: taller, magatzem, elements de seguretat, mobiliari i laboratori.

P- 11  €41.494,15

Sense descomposició 41.494,15 €

uOCAU0020 Subministrament, col·locació i posada en funcionament de l'enllumenat
interior i exterior que inclou:
- Instal·lació de punts de llum exteriors i interiors.
- Instal·lació de circuits soterrats.
- Instal·lació de línia de terra.
- Incloent-hi part proporcional de material auxiliar i accessoris.

P- 12  €36.048,34

Sense descomposició 36.048,34 €

uOCEE0005 Subministrament, col·locació i posta en marxa de:
- Equips de regulació en la cambra d'entrada i repartiment.
- Polipast elèctric, cullera bivalva i reixa manual de gruixos per a instal·lar en
pou de gruixos, incloent-hi contenidors de recollida de sòlids.
- 4 unitats de bombes submergibles de cabal unitari 105 m³/h i alçada
manomètrica 7,54 mca, variadors de freqüència, polipast elèctric i elements
auxiliars.
- Reixes de predesbast i desbast de gruixos manual i automàtica, tamís i
comporta per a instal·lar en canal, incloent-hi contenidors de recollida de
sòlids.
- Equip desarenador-desgreixador del pretractament de l'EDAR projectada.
- Equip de desemulsionat.
- Sistema d'extracció, separació i concentració de sorres i greixos.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat,
PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 13  €187.308,09

Sense descomposició 187.308,09 €

uOCEE0020 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics
de desodorització, compost pels següents equips electromecànics:
- Equip per a l'extracció i tractament de l'aire de l'edifici d'instal·lacions
mitjançant carbó actiu.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat,
PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 14  €51.404,46

Sense descomposició 51.404,46 €
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uOCEE0025 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips del tractament
biòlogic, incloent-hi tractament de nitrificació i desnitrificació de nutrients amb
eliminació de fòsfor, compost pels següents equips electromecànics:
- Comporta manual a l'entrada i acceleradors de corrent al canal d'oxidació.
- Graella de difusors, amb elements auxiliars, i bufants amb variador de
freqüència i elements auxiliars, incloent polipast elèctric, per a l'aireació dels
reactors.
- Vehiculadors de flux.
- Dipòsit d'emmagatzematge, sistema de dosificació, variador de freqüència i
elements auxiliars per a l'eliminació del fòsfor.
- Elements per al buidat dels reactors.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat,
PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 15  €71.192,84

Sense descomposició 71.192,84 €

uOCEE0030 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips del decantador
secundari, compost pels següents equips electromecànics:
- Comporta manual a la repartició de decantadors.
- Pont decantador secundari per a instal·lar en tanc de formigó de planta
circular amb rasquetes de fons i de flotants, deflector i sobreeixidor, de 0,75
CV de potència. 
- Elements per al buidat dels decantadors.
- Elements auxiliars per a la retirada d'escumes i flotants.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat,
PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 16  €83.724,86

Sense descomposició 83.724,86 €

uOCEE0040 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips d'estabilització de
fangs i d'espessiment de fangs compost pel següents equips:
- Mecanisme espessidor de gravetat per a instal·lar en tanc de formigó de
planta circular de 0,25 kW de potència.
- Coberta circular de polièster per al cobriment de l'espessidor de gravetat.
- Equips auxiliars per a sobrenedants i extracció de fangs espessits.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat,
PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 17  €33.025,24

Sense descomposició 33.025,24 €

uOCEE0045 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips de deshidratació
de fangs compost pels següents elements:
- 2 grups motobomba de cargol excèntric tipus mono per a la impulsió de
fangs a deshidratar, amb variador de freqüència.
- Elements auxiliars per a l'alimentació de centrífugues.
- Centrífuga per a la deshidratació de fangs.
- Elements auxiliars per al rentat de les centrífugues, condicionament de
fangs, equipament de l'edifici de deshidratació i impulsió i emmagatzematge
de fangs secs.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat,
PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 18  €117.534,55

Sense descomposició 117.534,55 €

uOCEE0055 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels elements íntegres del
sistema d'automatizació de l'estació depuradora, incloent-hi:
- Equips de mesura de cabal per a canonades de diferents diàmetres.
- Equip per a mesura de pH d'aigua bruta en canal obert.
- Equip de mesura d'oxígen dissolt en canals d'oxidació.
- Sonda redox a reactor biològic.
- Equip de mesura de temperatura de l'aigua bruta en canal obert.
- Detectors de gasos (oxígen i sulfhídric) a sala de centrífugues.
- Equips de mesura de nivell a la tolva d'alimentació de la bomba de fangs
deshidratats i del pou de bombament d'aigua bruta.

P- 19  €18.727,16
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Sense descomposició 18.727,16 €

uOCEE0060 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics
associats a l'arqueta d'aigua tractada i a la xarxa de reg. 

P- 20  €21.549,64

Sense descomposició 21.549,64 €

uOCEE0070 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics
de l'arqueta de recirculació i purga de fangs, compost pels següents equips
electromecànics:
- Motobombes centrífugues, variadors de freqüència, polipast i elements
auxiliars per a la recirculació de fangs.
- Motobombes centrífugues, variador de freqüència i elements auxiliars per a
la impulsió de fangs en excés.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat,
PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 21  €30.492,10

Sense descomposició 30.492,10 €

uOCEE0080 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics
de la xarxa de buidats, compost pels següents equips electromecànics:
- Motobombes centrífugues submergibles per a la impulsió de buidats i
drenatges.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat,
PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports
d'ancoratge.

P- 22  €19.468,10

Sense descomposició 19.468,10 €

uOCEE0090 Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips electromecànics
per al subministrament d'aigua potable i aire per a serveis, incloent-hi part
proporcional de conduccions en xapa d'acer galvanitzat, PVC, PEAD,
Polipropilè i equips de regulació, protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.

P- 23  €10.791,78

Sense descomposició 10.791,78 €

uOCEU0040 Construcció de l'edifici d'instal·lacions. Inclou murs exteriors constuits amb
bloc foradat de formigó, 1 cara per a quedar vista, arrebossat i pintat a
l'interior, amb finestres i portes d'alumini, coberta, encadellat ceràmic i teules
a quatre aigües, enllumenat d'emergència, solera de formigó amb ancoratges
per a la instal·lació d'equips electromecànics amb part proporcional de
fonamentacions i acabats, aplicant la normativa vigent d'edificació i el codi
d'accessibilitat.

P- 24  €72.000,72

Sense descomposició 72.000,72 €

uOCEU0045 Construcció de l'edifici de control. Inclou murs exteriors construits amb bloc
foradat de formigó, 1 cara per a quedar vista, arrebossat i pintat a l'interior en
oficines. En zona de labavos i laboratori, enrajolat fins una alçada d'1,5
metres amb finestres i portes d'alumini així com elements de fontaneria per a
la seva equipació, coberta, encadellat ceràmic i teules a quatre aigües,
enllumenat d'emergència, part proporcional de cimentació i acabats, aplicant
la normativa vigent d'edificació i el codi d'accessibilitat.

P- 25  €84.269,82

Sense descomposició 84.269,82 €

uOCEUU028 Conjunt de les obres d'urbanització de la parcel·la de l'estació depuradora,
inclou tanca metàl·lica perimetral de 2,00 metres d'alçada, porta d'accès a les
instal·lacions de 5 m d'ample, porta metàl·lica per a pas peatonal,
pavimentació, voreres, vorades i rètols indicadors dels elements de
tractament.

P- 26  €71.112,58

Sense descomposició 71.112,58 €

uOCIE0030 Quadres elèctrics.P- 27  €79.190,36

Sense descomposició 79.190,36 €

uOCIE0040 Línies generals.P- 28  €100.050,16
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Sense descomposició 100.050,16 €

uOCIE0050 Sistemes de control i automatismes.
Subministrament, col·locació i posta en marxa dels elements integres del
sistema d'automatizació de l'estació depuradora, incloent-hi PLC amb
software instal·lada, targetes d'entrada i sortida, cablejat, modem, ordinador
amb programari scada instal·lats i impressora, progamació i llicències.

P- 29  €148.905,33

Sense descomposició 148.905,33 €

uOCOC0010 Construcció de canals i cambres del pretractament format per l'obra
d'arribada, canals de desbast i desarenador-desgreixador de 8 m de longitud,
de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres corrugades tipus B 500 S.
Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat,
vibrat i preu proporcional de juntes.

P- 30  €134.792,32

Sense descomposició 134.792,32 €

uOCOC0015 Construcció de dos reactors biològics tipus ''carrousel'' de 1.076 m³
cadascun, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres corrugades tipus B
500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats,
formigonat, vibrat i part proporcional de juntes.

P- 31  €263.685,74

Sense descomposició 263.685,74 €

uOCOC0020 Execució de l'obra civil d'arquetes. Inclou arqueta d'aigua tractada de 18,75
m³ i arqueta de bombament de fangs, flotants i buidats, de formigó armat
tipus HA-30 i acer en barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de
neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part
proporcional de juntes.

P- 32  €35.299,20

Sense descomposició 35.299,20 €

uOCOC0035 Construcció de la instal·lació de l'espessidor de gravetat de 5,5 m de
diàmetre, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres corrugades tipus B
500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats, desencofrats,
formigonat, vibrat, fonamentacions i part proporcional de juntes.

P- 33  €26.707,52

Sense descomposició 26.707,52 €

uOCOC0040 Execució de l'obra civil associada a:
- Línia d'aigua.
- Línia de fangs.
- Xarxa de buidats.
- Xarxa de flotants.
- Xarxa d'aire.
- Conduccions elèctriques.
Inclou excavació de rases per mitjans mecànics, reblert i compactació de les
mateixes, disposició de graves al llit de les conduccions, conduccions i
elements auxiliars.

P- 34  €71.814,48

Sense descomposició 71.814,48 €

uOCOC0065 Construcció de dos decantadors secundaris de 565 m³ i arquetes de recollida
de l'aigua decantada, de formigó armat tipus HA-30, acer en barres
corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20, encofrats,
desencofrats, formigonat, vibrat i part proporcional de juntes.

P- 35  €71.293,73

Sense descomposició 71.293,73 €

uOE11PS01 Instal·lació de pou de registre de PVC doble paret, DN 1000 amb base de
formigó. Alçada nominal 1,5 m
Per a tubs fins a DN 500
Inclou con reductor de PEAD a 600 mm i pates instal·lades

P- 36  €724,93

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €48,25500

B071UC01 Morter M-80  €2,90430
Altres conceptes 673,77 €
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uOE22U012 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb
tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

P- 37  €147,44

B071UC01 Morter M-80  €1,65960
BDDZU004 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil,

abatible i amb tancador de seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t
 €110,55000

Altres conceptes 35,23 €

mOF41D211 Tub de PEAD de diàmetre 250 mm, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials

P- 38  €106,32

BF41D20U Tub de PEAD diàmetre 250 mm  €30,33000
BFW4A41U Accessori per a tubs de PEAD diàmetre 250 mm  €3,44700
BFY4A41U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de PEAD de diàmetre

250 mm
 €1,41000

Altres conceptes 71,13 €

mOFA2RA50 Tub de PVC autoportant Ø500mm, formació helicoidal, estructurat amb cara
interior llisa i cara exterior perfilada en T, amb reforç exterior d'acer
galvanitzat i unió elàstica (fitting-poliuretà) per col·locar amb relleu lateral i
superior, amb material granular (grava de 20-40 mm), segons normativa DIN
16961 i UNE 53331

P- 39  €51,19

B0111000 Aigua  €0,23040
BFA2RA50 Tub de PVC autoportant Ø500mm, formació helicoidal, estructurat amb cara

interior llisa i cara exterior perfilada en T, amb reforç exterior d'acer
galvanitzat i unió elàstica (fitting-poliuretà)

 €44,12000

Altres conceptes 6,84 €

Barcelona, juny 2015
L´autor del projecte

Clara Latorre Gasull
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RESUM DE PRESSUPOST 



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals

de Navarcles (Bages)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 00.01.10 Moviment de terres 39.402,23
Subcapítol 00.01.20 Obra civil 603.592,99
Subcapítol 00.01.30 Edificació i urbanització 227.383,12
Subcapítol 00.01.40 Equips electromecànics 645.218,82
Subcapítol 00.01.50 Instal·lacions elèctriques 328.145,85
Subcapítol 00.01.60 Altres 77.542,49

00.01 EDARCapítol 1.921.285,50

Subcapítol 00.02.10 Moviment de terres 23.298,82
Subcapítol 00.02.20 Canonades i pous de registre 56.607,73

00.02 Col·lectorsCapítol 79.906,55

2.001.192,05

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 00.01 EDAR 1.921.285,50
Capítol 00.02 Col·lectors 79.906,55
Capítol 00.04 Partides alçades 271.503,52

00 EDAR NavarclesObra 2.272.695,57

2.272.695,57

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 00 EDAR Navarcles 2.272.695,57
2.272.695,57

Euro
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Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL EDAR01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 7)

10.475,0000,89 9.322,75

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 3)

1.503,0001,42 2.134,26

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 1)

5.761,9004,85 27.945,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.01.10 39.402,23

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL EDAR01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OCOC0010 u Construcció de canals i cambres del pretractament format per
l'obra d'arribada, canals de desbast i desarenador-desgreixador
de 8 m de longitud, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres
corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20,
encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i preu proporcional de
juntes. (P - 30)

1,000134.792,32 134.792,32

2 OCOC0015 u Construcció de dos reactors biològics tipus ''carrousel'' de 1.076
m³ cadascun, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres
corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20,
encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part proporcional de
juntes. (P - 31)

1,000263.685,74 263.685,74

3 OCOC0065 u Construcció de dos decantadors secundaris de 565 m³ i arquetes
de recollida de l'aigua decantada, de formigó armat tipus HA-30,
acer en barres corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de
neteja de HM-20, encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part
proporcional de juntes. (P - 35)

1,00071.293,73 71.293,73

4 OCOC0020 u Execució de l'obra civil d'arquetes. Inclou arqueta d'aigua
tractada de 18,75 m³ i arqueta de bombament de fangs, flotants i
buidats, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres
corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20,
encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat i part proporcional de
juntes. (P - 32)

1,00035.299,20 35.299,20

5 OCOC0035 u Construcció de la instal·lació de l'espessidor de gravetat de 5,5 m
de diàmetre, de formigó armat tipus HA-30 i acer en barres
corrugades tipus B 500 S. Inclou formigó de neteja de HM-20,
encofrats, desencofrats, formigonat, vibrat, fonamentacions i part
proporcional de juntes. (P - 33)

1,00026.707,52 26.707,52

6 OCOC0040 u Execució de l'obra civil associada a:
- Línia d'aigua.
- Línia de fangs.
- Xarxa de buidats.
- Xarxa de flotants.
- Xarxa d'aire.
- Conduccions elèctriques.
Inclou excavació de rases per mitjans mecànics, reblert i

1,00071.814,48 71.814,48
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compactació de les mateixes, disposició de graves al llit de les
conduccions, conduccions i elements auxiliars. (P - 34)

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.01.20 603.592,99

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL EDAR01

SUBCAPÍTOL EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OCEUU028 u Conjunt de les obres d'urbanització de la parcel·la de l'estació
depuradora, inclou tanca metàl·lica perimetral de 2,00 metres
d'alçada, porta d'accès a les instal·lacions de 5 m d'ample, porta
metàl·lica per a pas peatonal, pavimentació, voreres, vorades i
rètols indicadors dels elements de tractament. (P - 26)

1,00071.112,58 71.112,58

2 OCEU0045 u Construcció de l'edifici de control. Inclou murs exteriors construits
amb bloc foradat de formigó, 1 cara per a quedar vista,
arrebossat i pintat a l'interior en oficines. En zona de labavos i
laboratori, enrajolat fins una alçada d'1,5 metres amb finestres i
portes d'alumini així com elements de fontaneria per a la seva
equipació, coberta, encadellat ceràmic i teules a quatre aigües,
enllumenat d'emergència, part proporcional de cimentació i
acabats, aplicant la normativa vigent d'edificació i el codi
d'accessibilitat. (P - 25)

1,00084.269,82 84.269,82

3 OCEU0040 u Construcció de l'edifici d'instal·lacions. Inclou murs exteriors
constuits amb bloc foradat de formigó, 1 cara per a quedar vista,
arrebossat i pintat a l'interior, amb finestres i portes d'alumini,
coberta, encadellat ceràmic i teules a quatre aigües, enllumenat
d'emergència, solera de formigó amb ancoratges per a la
instal·lació d'equips electromecànics amb part proporcional de
fonamentacions i acabats, aplicant la normativa vigent
d'edificació i el codi d'accessibilitat. (P - 24)

1,00072.000,72 72.000,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.01.30 227.383,12

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL EDAR01

SUBCAPÍTOL EQUIPS ELECTROMECÀNICS40

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OCEE0005 u Subministrament, col·locació i posta en marxa de:
- Equips de regulació en la cambra d'entrada i repartiment.
- Polipast elèctric, cullera bivalva i reixa manual de gruixos per a
instal·lar en pou de gruixos, incloent-hi contenidors de recollida
de sòlids.
- 4 unitats de bombes submergibles de cabal unitari 105 m³/h i
alçada manomètrica 7,54 mca, variadors de freqüència, polipast
elèctric i elements auxiliars.
- Reixes de predesbast i desbast de gruixos manual i automàtica,
tamís i comporta per a instal·lar en canal, incloent-hi contenidors
de recollida de sòlids.
- Equip desarenador-desgreixador del pretractament de l'EDAR
projectada.
- Equip de desemulsionat.
- Sistema d'extracció, separació i concentració de sorres i
greixos.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge. (P - 13)

1,000187.308,09 187.308,09

2 OCEE0025 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips del
tractament biòlogic, incloent-hi tractament de nitrificació i
desnitrificació de nutrients amb eliminació de fòsfor, compost pels

1,00071.192,84 71.192,84
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següents equips electromecànics:
- Comporta manual a l'entrada i acceleradors de corrent al canal
d'oxidació.
- Graella de difusors, amb elements auxiliars, i bufants amb
variador de freqüència i elements auxiliars, incloent polipast
elèctric, per a l'aireació dels reactors.
- Vehiculadors de flux.
- Dipòsit d'emmagatzematge, sistema de dosificació, variador de
freqüència i elements auxiliars per a l'eliminació del fòsfor.
- Elements per al buidat dels reactors.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge. (P - 15)

3 OCEE0030 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips del
decantador secundari, compost pels següents equips
electromecànics:
- Comporta manual a la repartició de decantadors.
- Pont decantador secundari per a instal·lar en tanc de formigó
de planta circular amb rasquetes de fons i de flotants, deflector i
sobreeixidor, de 0,75 CV de potència. 
- Elements per al buidat dels decantadors.
- Elements auxiliars per a la retirada d'escumes i flotants.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge. (P - 16)

1,00083.724,86 83.724,86

4 OCEE0040 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips
d'estabilització de fangs i d'espessiment de fangs compost pel
següents equips:
- Mecanisme espessidor de gravetat per a instal·lar en tanc de
formigó de planta circular de 0,25 kW de potència.
- Coberta circular de polièster per al cobriment de l'espessidor de
gravetat.
- Equips auxiliars per a sobrenedants i extracció de fangs
espessits.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge. (P - 17)

1,00033.025,24 33.025,24

5 OCEE0045 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips de
deshidratació de fangs compost pels següents elements:
- 2 grups motobomba de cargol excèntric tipus mono per a la
impulsió de fangs a deshidratar, amb variador de freqüència.
- Elements auxiliars per a l'alimentació de centrífugues.
- Centrífuga per a la deshidratació de fangs.
- Elements auxiliars per al rentat de les centrífugues,
condicionament de fangs, equipament de l'edifici de
deshidratació i impulsió i emmagatzematge de fangs secs.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge. (P - 18)

1,000117.534,55 117.534,55

6 OCEE0055 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels elements
íntegres del sistema d'automatizació de l'estació depuradora,
incloent-hi:
- Equips de mesura de cabal per a canonades de diferents
diàmetres.
- Equip per a mesura de pH d'aigua bruta en canal obert.
- Equip de mesura d'oxígen dissolt en canals d'oxidació.
- Sonda redox a reactor biològic.
- Equip de mesura de temperatura de l'aigua bruta en canal
obert.
- Detectors de gasos (oxígen i sulfhídric) a sala de centrífugues.
- Equips de mesura de nivell a la tolva d'alimentació de la bomba
de fangs deshidratats i del pou de bombament d'aigua bruta. (P -
19)

1,00018.727,16 18.727,16
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7 OCEE0020 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips
electromecànics de desodorització, compost pels següents
equips electromecànics:
- Equip per a l'extracció i tractament de l'aire de l'edifici
d'instal·lacions mitjançant carbó actiu.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge. (P - 14)

1,00051.404,46 51.404,46

8 OCEE0060 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips
electromecànics associats a l'arqueta d'aigua tractada i a la xarxa
de reg.  (P - 20)

1,00021.549,64 21.549,64

9 OCEE0070 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips
electromecànics de l'arqueta de recirculació i purga de fangs,
compost pels següents equips electromecànics:
- Motobombes centrífugues, variadors de freqüència, polipast i
elements auxiliars per a la recirculació de fangs.
- Motobombes centrífugues, variador de freqüència i elements
auxiliars per a la impulsió de fangs en excés.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge. (P - 21)

1,00030.492,10 30.492,10

10 OCEE0080 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips
electromecànics de la xarxa de buidats, compost pels següents
equips electromecànics:
- Motobombes centrífugues submergibles per a la impulsió de
buidats i drenatges.
- Incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa d'acer
galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge.
 (P - 22)

1,00019.468,10 19.468,10

11 OCEE0090 u Subministrament, col·locació i posta en marxa dels equips
electromecànics per al subministrament d'aigua potable i aire per
a serveis, incloent-hi part proporcional de conduccions en xapa
d'acer galvanitzat, PVC, PEAD, Polipropilè i equips de regulació,
protecció, cargoleria i suports d'ancoratge. (P - 23)

1,00010.791,78 10.791,78

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.01.40 645.218,82

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL EDAR01

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES50

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OCIE0030 u Quadres elèctrics. (P - 27) 1,00079.190,36 79.190,36

2 OCIE0040 u Línies generals. (P - 28) 1,000100.050,16 100.050,16

3 OCIE0050 u Sistemes de control i automatismes.
Subministrament, col·locació i posta en marxa dels elements
integres del sistema d'automatizació de l'estació depuradora,
incloent-hi PLC amb software instal·lada, targetes d'entrada i
sortida, cablejat, modem, ordinador amb programari scada
instal·lats i impressora, progamació i llicències. (P - 29)

1,000148.905,33 148.905,33

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.01.50 328.145,85

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL EDAR01

SUBCAPÍTOL ALTRES60

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 OCAU0010 u Subministrament i col·locació dels elements necessaris per a
l'equipament de: taller, magatzem, elements de seguretat,
mobiliari i laboratori. (P - 11)

1,00041.494,15 41.494,15

2 OCAU0020 u Subministrament, col·locació i posada en funcionament de
l'enllumenat interior i exterior que inclou:
- Instal·lació de punts de llum exteriors i interiors.
- Instal·lació de circuits soterrats.
- Instal·lació de línia de terra.
- Incloent-hi part proporcional de material auxiliar i accessoris. (P
- 12)

1,00036.048,34 36.048,34

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.01.60 77.542,49

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL COL·LECTORS02

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 7)

893,5000,89 795,22

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell 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 - 2)

911,3007,71 7.026,12

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)

646,4004,66 3.012,22

4 G228U011 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl
seleccionat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 5)

282,40016,68 4.710,43

5 G228U012 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb un llit
de sorra rentada de riu per l'assentament de canonades. (P - 6)

37,90018,53 702,29

6 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 8)

76,80091,83 7.052,54

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.02.10 23.298,82

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL COL·LECTORS02

SUBCAPÍTOL CANONADES I POUS DE REGISTRE20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OFA2RA50 m Tub de PVC autoportant Ø500mm, formació helicoidal,
estructurat amb cara interior llisa i cara exterior perfilada en T,
amb reforç exterior d'acer galvanitzat i unió elàstica
(fitting-poliuretà) per col·locar amb relleu lateral i superior, amb
material granular (grava de 20-40 mm), segons normativa DIN
16961 i UNE 53331 (P - 39)

167,80051,19 8.589,68

2 OE11PS01 u Instal·lació de pou de registre de PVC doble paret, DN 1000 amb
base de formigó. Alçada nominal 1,5 m
Per a tubs fins a DN 500
Inclou con reductor de PEAD a 600 mm i pates instal·lades
 (P - 36)

2,000724,93 1.449,86
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3 OF41D211 m Tub de PEAD de diàmetre 250 mm, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials (P - 38)

157,130106,32 16.706,06

4 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 37)

2,000147,44 294,88

5 GDK254F5 u Arqueta de 300x200x200 cm, amb parets de 25 cm de gruix de
formigó HA-30 i solera de formigó. (P - 9)

1,000782,02 782,02

6 GNN2U060 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una
capacitat de bombament de 114 m3/h a 20.7 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 11 kW, reguladors
de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió,
arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba,
inclosa part proporcional de canonades d'elevació fins a la
sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment
col·locada, per a funcionar al fons del pou humit (P - 10)

1,00028.785,23 28.785,23

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.02.20 56.607,73

OBRA EDAR NAVARCLES00

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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)

1,00030.534,94 30.534,94

2 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus a l'obra, en
base a l'Estudi de Gestió de Residus (P - 0)

1,000107.335,13 107.335,13

3 XPAV020 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a disposició de la
Direcció Facultativa de les obres. (P - 0)

1,00025.000,00 25.000,00

4 XPAV030 pa Partida alçada a justificar per a les mesures correctores
d'impacte ambiental que inclou la replantació d'arbres autòctons i
cultius, estesa de terra vegetal, hidrosembres i recuperació de
l'estat inicial a la zona d'obres.  (P - 0)

1,00025.000,00 25.000,00

5 XPAV050 pa Partida alçada a justificar per a la connexió elèctrica de l'EDAR
segons sol.licitud a FECSA-ENDESA amb subministrament de
150 KW, incloent-hi línia elèctrica de mitja tensió, cablejat de
baixa tensió, transformador de mitja a baixa tensió, permisos
oficials, projecte, direcció d'obra i drets d'accés al
subministrament. (P - 0)

1,00080.837,45 80.837,45

6 XPAV060 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a xarxa telefònica.
Inclou costos associats a la connexió a la xarxa telefònica
mitjançant satèl·lit, conjunt complert d'antena bidireccional,
terminal bidireccional, mòdul doble addicional de cable FI
bidireccional de 30 m i elements auxiliars. (P - 0)

1,0002.796,00 2.796,00

CAPÍTOLTOTAL 00.04 271.503,52

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 2.272.695,57

0,00

13,00 % Despeses Generals SOBRE 2.272.695,57........................................................... 295.450,42

6,00 % Benefici industrial SOBRE 2.272.695,57................................................................. 136.361,73

Subtotal 2.704.507,72

16,00 % IVA SOBRE 2.704.507,72..................................................................................... 432.721,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.137.228,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES MILIONS  CENT TRENTA-SET MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS )

Barcelona, juny 2015
L´autor del projecte

Clara Latorre Gasull




