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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.200,04u2DB18425 Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat
de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa
grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

P- 1

(MIL DOS-CENTS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €5.500,00uCONTROL Partida alçada a justificar pel Control de QualitatP- 2
(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)

 €5,70m3E222242B Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 3

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €63,85m2E619U010 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares
vistes, col·locat amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

P- 4

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €86,49uEN42Y5F7 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment

P- 5

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,92m3FINS Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm
de d10 segons plànols, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 44)

P- 6

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,87m2FR3SE212 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

P- 7

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,13uFR4GE214 Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 lP- 8
(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1,60uFR4HR616 Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 lP- 9
(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,52m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 10
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,92m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 11
(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €10,04m3G2224S21 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 12

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €6,04m3G2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 13

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €1,64m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 14
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,24m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 15
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,49m3G2262211 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 16

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €2,49m3G2263211 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 17

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,84m2G22D2011 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 18
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €45,74m3G3J22810 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadoraP- 19
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €17,15m2G3Z154T1 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20
de consistència tova 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- 20

(DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €105,66m3G45C1DG3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 21

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €101,88m3G45CB9H3 Formigó per a lloses, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 22

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,38kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 23

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €44,78m2G4DD1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de piP- 24
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €507,58uG6A16KX8 Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub
de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

P- 25

(CINC-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €31,25mG6A19405 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 ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 26

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

 €14,24m2G7732630 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

P- 27

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,61m2G7BC37C0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 130 a 140 g/m2,
col·locat sense adherir

P- 28

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €20,06m2G9F15221 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt ,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

P- 29

(VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €20,80mGD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 30

(VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €23,64mGD7JB325 Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

P- 31

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €95,39mGD7JH325 Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

P- 32

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €157,48mGD7JL325 Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

P- 33

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,62mGFA14645 Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

P- 34

(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €783,69uGN4236L4 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 35

(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,96m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 36
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,49m2GR721AJ0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

P- 37

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €60,00uGZT0005 Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent
subministrament i col·locació

P- 38

(SEIXANTA EUROS)

 €80.000,00uIMPREVISTOS Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits durant l'execució
de les obres.

P- 39

(VUITANTA MIL EUROS)

 €27,94m3REBLI2EXT Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 40

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

 €652,12uREIXAFINS Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm.

P- 41

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €451,00uREIXAGRUIXUT Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm.

P- 42

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS)

 €15.316,79uTOTAL 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- 43

(QUINZE MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10.000,00uVARIS1 Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal, reactius i
manteniment de l'EDAR durant el període de proves de les instal·lacions.

P- 44

(DEU MIL EUROS)

 €15.316,79PAXPA000SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat i salutP- 45
(QUINZE MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)



PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 21/06/16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 21/06/16 Pàg.: 1

P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó

HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó

calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa

de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.200,04 €

Altres conceptes 1.200,04000 €

P-2 CONTROL u Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat 5.500,00 €

Sense descomposició 5.500,00000 €

P-3 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,70 €

Altres conceptes 5,70000 €

P-4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares

vistes, col·locat amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

63,85 €

B0E1U010 u Maó de morter de ciment massís llis secció U invertida, cares vistes de 240x115x60 m 16,52000 €

Altres conceptes 47,33000 €

P-5 EN42Y5F7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre

brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb

revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),

anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per

palanca, muntada superficialment

86,49 €

BN42Y5F0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e 62,41000 €

Altres conceptes 24,08000 €

P-6 FINS m3 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm

de d10 segons plànols, estesa i compactació segons condicions

del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

(P - 44)

6,92 €

Sense descomposició 6,92000 €

P-7 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb

retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

4,87 €

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 3,59200 €

Altres conceptes 1,27800 €

P-8 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-9 FR4HR616 u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,60 €

BR4HR616 u Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-11 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,92 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-12 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m

d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,04 €

Altres conceptes 10,04000 €

P-13 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

6,04 €
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Altres conceptes 6,04000 €

P-14 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,64 €

Altres conceptes 1,64000 €

P-15 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-16 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

2,49 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 2,42750 €

P-17 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

2,49 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 2,42750 €

P-18 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,84 €

Altres conceptes 0,84000 €

P-19 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora

45,74 €

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes 20,91320 €

Altres conceptes 24,82680 €

P-20 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats

HL-150/B/20 de consistència tova 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

17,15 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 10,27530 €

Altres conceptes 6,87470 €

P-21 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

105,66 €

B065EV0C m3 Formigó HA-30/P/20/IV de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 76,72440 €

Altres conceptes 28,93560 €

P-22 G45CB9H3 m3 Formigó per a lloses, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

101,88 €

B06AED0B m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 72,94020 €

Altres conceptes 28,93980 €

P-23 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,38 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Altres conceptes 1,36692 €

P-24 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi 44,78 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68498 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,69891 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54608 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

Altres conceptes 40,57221 €

P-25 G6A16KX8 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb

bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix,

muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall

antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

507,58 €

B6A16KX8 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb 383,25000 €

Altres conceptes 124,33000 €

P-26 G6A19405 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 ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

31,25 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 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 4,36000 €

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

Altres conceptes 18,51140 €

P-27 G7732630 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir

i resistent a la intempèrie

14,24 €

B7722620 m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent a la intempèrie 1,65825 €

Altres conceptes 12,58175 €

P-28 G7BC37C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 130 a 140

g/m2, col·locat sense adherir

2,61 €

B7B137C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 130 a 1 1,24300 €

Altres conceptes 1,36700 €

P-29 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt

, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del

paviment acabat

20,06 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,42652 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,45420 €

Altres conceptes 6,17928 €

P-30 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

20,80 €

BD7FA370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 20,00000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-31 GD7JB325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre

nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

23,64 €

BD7JB300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, 5,46720 €

Altres conceptes 18,17280 €

P-32 GD7JH325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre

nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

95,39 €
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BD7JH300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, 21,99120 €

Altres conceptes 73,39880 €

P-33 GD7JL325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre

nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

157,48 €

BD7JL300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, 43,90080 €

Altres conceptes 113,57920 €

P-34 GFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

7,62 €

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encol 0,34680 €

Altres conceptes 7,27320 €

P-35 GN4236L4 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre

brides, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular

EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular

EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

783,69 €

BN4236L0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e 539,89000 €

Altres conceptes 243,80000 €

P-36 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 2,96 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-37 GR721AJ0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives

i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a

base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament

lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000

a 5000 m2

1,49 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, 0,54880 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €

Altres conceptes 0,10325 €

P-38 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent

subministrament i col·locació

60,00 €

Sense descomposició 60,00000 €

P-39 IMPREVIST u Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits durant l'execució

de les obres.

80.000,00 €

Sense descomposició 80.000,00000 €

P-40 REBLI2EXT m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de

pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric

27,94 €

Sense descomposició 27,94000 €

P-41 REIXAFINS u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de

altura i de 0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm.

652,12 €

Sense descomposició 652,12000 €
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P-42 REIXAGRUI u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de

altura i de 0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm.

451,00 €

Sense descomposició 451,00000 €

P-43 TOTAL u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a

l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

15.316,79 €

Sense descomposició 15.316,79000 €

P-44 VARIS1 u Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal, reactius i

manteniment de l'EDAR durant el període de proves de les instal·lacions.

10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-45 XPA000SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat i

salut

15.316,79 €

Sense descomposició 15.316,79000 €
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 4.850,000

2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 6.856,000

3 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 3.400,000

4 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 5.100,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR
Titol 3 02  COL·LECTOR

1 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR
Titol 3 03  POUS

1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15
cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR
Titol 3 05  MESURES CORRECTORES

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

AMIDAMENT DIRECTE 1.253,000

EUR
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2 GR721AJ0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

AMIDAMENT DIRECTE 5.012,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.080,000

2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 195,000

3 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 113,000

4 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 389,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR
Titol 3 02  COL·LECTOR

1 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR
Titol 3 03  BROQUET

1 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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3 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 G45CB9H3 m3 Formigó per a lloses, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR
Titol 3 04  MESURES CORRECTORES

1 GR721AJ0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

AMIDAMENT DIRECTE 1.080,000

2 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

AMIDAMENT DIRECTE 590,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR
Titol 3 05  POU

1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15
cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  ESBROSSAT I MOVIMENT DE TERRES

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 8.250,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 9.865,000

3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 7.250,000

EUR
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4 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 4.625,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  TANCAMENT

1 G6A16KX8 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G6A19405 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 ancorats a l'obra i
part proporcional de pals per a punts singulars

AMIDAMENT DIRECTE 650,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 03  PRETRACTAMENT

1 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

2 REIXAFINS u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 REIXAGRUIXU u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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 2,000

5 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,730

7 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura 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 37,150

8 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 04  ARQUETES
Titol 4 01  ARQUETA 1. ARRIBADA

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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 0,560

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat
amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 2,600

5 GN4236L4 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització
soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 04  ARQUETES
Titol 4 02  ARQUETA 2

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 56,000

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat
amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 2,600

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 04  ARQUETES
Titol 4 03  ARQUETA 3

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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 0,560

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat
amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 2,600

5 EN42Y5F7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres),
disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 04  ARQUETES
Titol 4 04  ARQUETA 4

EUR
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1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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 0,560

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat
amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 04  ARQUETES
Titol 4 05  ARQUETA 5

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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 4,900

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat
amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 04  ARQUETES
Titol 4 06  ARQUETA 6

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,900

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat
amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 04  ARQUETES
Titol 4 09  ARQUETA 7. EMISSARI

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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 4,900

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat
amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 05  TANC IMHOFF

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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 190,500

2 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 201,000

3 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

4 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura 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 7.235,000

5 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 576,000

6 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

7 GFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 06  XARXA DE CANONADES

1 GD7JB325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 335,000

2 GD7JH325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 GD7JL325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 07  AIGUAMOLLS
Titol 4 01  ADEQUACIÓ TERRENY

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

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 820,000

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 5.350,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 07  AIGUAMOLLS
Titol 4 02  IMPERMEABILITZACIÓ

1 G7BC37C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense
adherir

AMIDAMENT DIRECTE 10.930,000

2 G7732630 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie

AMIDAMENT DIRECTE 5.465,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 07  AIGUAMOLLS
Titol 4 03  PLANTACIÓ MACRÒFITS

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

AMIDAMENT DIRECTE 10.560,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 07  AIGUAMOLLS
Titol 4 04  CANALS D'ENTRADA I SORTIDA

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova 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 5,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EDAR
Titol 3 07  AIGUAMOLLS
Titol 4 05  REBLIMENT

1 FINS m3 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm
de d10 segons plànols, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

EUR
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(P - 44)

AMIDAMENT DIRECTE 14.246,000

2 REBLI2EXT m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 156,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ACCÉS A LA EDAR

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.461,590

2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 584,000

3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 615,000

4 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

AMIDAMENT DIRECTE 443,000

5 GR721AJ0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

AMIDAMENT DIRECTE 1.476,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 TOTAL u 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 01
Capítol 07  IMPREVISTOS

1 IMPREVISTOS u Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits durant l'execució
de les obres.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  VARIS

1 VARIS1 u Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal, reactius i
manteniment de l'EDAR durant el període de proves de les instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA000SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROL u Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA

1 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE 258,600

2 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1.958,000

3 FR4HR616 u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

AMIDAMENT DIRECTE 258,600

EUR
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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MAQUINÀRIA

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 118,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 111,01000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,40000 €

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 15,46000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,50000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 122,41000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes 13,58000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B065EV0C m3 Formigó HA-30/P/20/IV de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

75,22000 €

B06AED0B m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat

71,51000 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 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

48,93000 €

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

30,48000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,73000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 2,18000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0E1U010 u Maó de morter de ciment massís llis secció U invertida, cares vistes de 240x115x60 mm, blanc,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3

0,28000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B6A16KX8 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub
de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

383,25000 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 8,85000 €

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

34,60000 €

B7722620 m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent a la intempèrie 1,65000 €

B7B137C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 130 a 140 g/m2 1,13000 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,21000 €

BD7FA370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

20,00000 €

BD7JB300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

5,36000 €
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MATERIALS

BD7JH300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

21,56000 €

BD7JL300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

43,04000 €

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

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,60000 €

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

0,34000 €

BN4236L0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

539,89000 €

BN42Y5F0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

62,41000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 35,92000 €

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

BR4HR616 u Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,60000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

15,68000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,15000 = 22,16500

Subtotal: 22,16500 22,16500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,30000 = 23,24250

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 61,13850 61,13850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22165

COST DIRECTE 84,58715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,58715

D0703821 m3 Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de
marbre blanc, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 274,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 20,15000 = 25,18750

Subtotal: 25,18750 25,18750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,77000 = 1,59300

Subtotal: 1,59300 1,59300

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,380      x 160,16000 = 60,86080

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,520      x 122,41000 = 186,06320

Subtotal: 247,17400 247,17400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25188

COST DIRECTE 274,20638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,20638
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 83,07240 83,07240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 105,72473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,72473

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

Subtotal: 0,21990 0,21990

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

Subtotal: 0,65162 0,65162

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 0,87372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87372
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P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre
40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70
cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm

Rend.: 1,000 1.200,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 45,98576 = 45,98576

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 246,02271 = 861,07949

FDDZ3154 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

1,000      x 93,43688 = 93,43688

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 16,62785 = 199,53420

Subtotal: 1.200,03633 1.200,03633

COST DIRECTE 1.200,03633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,03633

P-2 CONTROL u Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat Rend.: 1,000 5.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,114 /R x 50,00000 = 5,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000

COST DIRECTE 5,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70000

P-4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc
massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes,
col·locat amb morter de ciment blanc amb sorra de
marbre, de dosificació 1:4

Rend.: 1,000 63,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,545 /R x 19,47000 = 10,61115

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,090 /R x 23,30000 = 25,39700

Subtotal: 36,00815 36,00815

Materials

D0703821 m3 Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de
marbre blanc, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a

0,038      x 274,20638 = 10,41984
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compressió, elaborat a l'obra

B0E1U010 u Maó de morter de ciment massís llis secció U
invertida, cares vistes de 240x115x60 mm, blanc,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3

59,000      x 0,28000 = 16,52000

Subtotal: 26,93984 26,93984

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,90020

COST DIRECTE 63,84819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,84819

P-5 EN42Y5F7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina
epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment

Rend.: 1,000 86,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,530 /R x 20,68000 = 10,96040

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240

Subtotal: 23,72280 23,72280

Materials

BN42Y5F0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina
epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

1,000      x 62,41000 = 62,41000

Subtotal: 62,41000 62,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35584

COST DIRECTE 86,48864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,48864

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 45,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,10800 17,10800

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 57,38000 = 28,62114
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Subtotal: 28,62114 28,62114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25662

COST DIRECTE 45,98576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,98576

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 246,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 19,47000 = 90,47709

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 23,30000 = 108,27510

Subtotal: 198,75219 198,75219

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,25000 = 0,00750

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 103,30000 = 1,68379

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,20000 = 23,99040

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,176      x 105,72473 = 18,60755

Subtotal: 44,28924 44,28924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,98128

COST DIRECTE 246,02271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,02271

FDDZ3154 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

Rend.: 1,000 93,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,30000 = 9,55300

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,47000 = 7,98270

Subtotal: 17,53570 17,53570

Materials

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

0,0357      x 30,48000 = 1,08814

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

1,000      x 74,55000 = 74,55000

Subtotal: 75,63814 75,63814
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26304

COST DIRECTE 93,43688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,43688

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 16,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 12,83100 12,83100

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 105,72473 = 1,00438

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 2,60000 = 2,60000

Subtotal: 3,60438 3,60438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19247

COST DIRECTE 16,62785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62785

P-6 FINS m3 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2
i 20 mm
de d10 segons plànols, estesa i compactació segons
condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric.
(P - 44)

Rend.: 1,000 6,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm,
subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,028 /R x 23,89000 = 0,66892

Subtotal: 0,66892 0,66892

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,012 /R x 50,00000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Materials

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 0,100      x 35,92000 = 3,59200

Subtotal: 3,59200 3,59200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01003

COST DIRECTE 4,87095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87095

P-8 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40
a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

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

1,000      x 2,13000 = 2,13000

Subtotal: 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 2,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13000

P-9 FR4HR616 u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HR616 u Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000      x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60000

P-10 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686

Subtotal: 2,32686 2,32686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 2,52448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52448

P-11 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,020 /R x 86,18000 = 1,72360

Subtotal: 1,72360 1,72360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 1,92122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92122

P-12 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,105 /R x 86,18000 = 9,04890

Subtotal: 9,04890 9,04890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 10,03700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,03700

P-13 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0403 /R x 145,06000 = 5,84592

Subtotal: 5,84592 5,84592

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 6,04354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04354

P-14 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 19,47000 = 0,42834
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Subtotal: 0,42834 0,42834

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 111,01000 = 1,21001

Subtotal: 1,21001 1,21001

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00643

COST DIRECTE 1,64478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64478

P-15 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 56,95000 = 0,91120

Subtotal: 2,23520 2,23520

COST DIRECTE 2,23520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23520

P-16 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,14000 = 0,28098

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

Subtotal: 2,42412 2,42412

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 0,06250 0,06250

COST DIRECTE 2,48662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48662

P-17 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,14000 = 0,28098

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680
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C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

Subtotal: 2,42412 2,42412

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 0,06250 0,06250

COST DIRECTE 2,48662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48662

P-18 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0098 /R x 86,18000 = 0,84456

Subtotal: 0,84456 0,84456

COST DIRECTE 0,84456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84456

P-19 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 45,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,30000 = 2,91250

Subtotal: 2,91250 2,91250

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,1844 /R x 118,58000 = 21,86615

Subtotal: 21,86615 21,86615

Materials

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 800 a 1200 kg de pes

1,540      x 13,58000 = 20,91320

Subtotal: 20,91320 20,91320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04369

COST DIRECTE 45,73554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,73554

P-20 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova 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

Rend.: 1,000 17,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,47000 = 4,08870

A0121000 h Oficial 1a 0,115 /R x 23,30000 = 2,67950

Subtotal: 6,76820 6,76820

Materials

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
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

0,210      x 48,93000 = 10,27530

Subtotal: 10,27530 10,27530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10152

COST DIRECTE 17,14502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,14502

P-21 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 105,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,47000 = 28,23150

Subtotal: 28,23150 28,23150

Materials

B065EV0C m3 Formigó HA-30/P/20/IV de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,020      x 75,22000 = 76,72440

Subtotal: 76,72440 76,72440

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70579

COST DIRECTE 105,66169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,66169

P-22 G45CB9H3 m3 Formigó per a lloses, HRA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 101,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,47000 = 28,23150

Subtotal: 28,23150 28,23150

Materials

B06AED0B m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIb de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIb, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

1,020      x 71,51000 = 72,94020

Subtotal: 72,94020 72,94020
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70579

COST DIRECTE 101,87749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,87749

P-23 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,30000 = 0,27960

Subtotal: 0,48640 0,48640

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,88680 0,88680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00730

COST DIRECTE 1,38050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38050

P-24 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a
membranes, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 44,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,900 /R x 23,30000 = 20,97000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,900 /R x 20,68000 = 18,61200

Subtotal: 39,58200 39,58200

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,3002      x 0,42000 = 0,54608

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

1,1004      x 2,44000 = 2,68498

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0033      x 211,79000 = 0,69891

Subtotal: 4,20779 4,20779

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,98955

COST DIRECTE 44,77934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,77934
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P-25 G6A16KX8 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

Rend.: 1,000 507,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,68000 = 41,36000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 23,30000 = 15,14500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,08000 = 48,16000

Subtotal: 104,66500 104,66500

Materials

B6A16KX8 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat

1,000      x 383,25000 = 383,25000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,2016      x 84,58715 = 17,05277

Subtotal: 400,30277 400,30277

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,61663

COST DIRECTE 507,58440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 507,58440

P-26 G6A19405 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
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a
punts singulars

Rend.: 1,000 31,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

Subtotal: 17,90400 17,90400

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,040 /R x 8,40000 = 0,33600

Subtotal: 0,33600 0,33600

Materials

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

0,067      x 34,60000 = 2,31820
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B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2,35 m

0,340      x 8,85000 = 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

2,000      x 2,18000 = 4,36000

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 0,73000 = 3,05140

Subtotal: 12,73860 12,73860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26856

COST DIRECTE 31,24716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,24716

P-27 G7732630 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de
baixa densitat, col·locada sense adherir i resistent a
la intempèrie

Rend.: 1,000 14,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,47000 = 6,23040

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,30000 = 3,72800

Subtotal: 9,95840 9,95840

Maquinària

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 15,46000 = 2,47360

Subtotal: 2,47360 2,47360

Materials

B7722620 m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm
resistent a la intempèrie

1,005      x 1,65000 = 1,65825

Subtotal: 1,65825 1,65825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14938

COST DIRECTE 14,23963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,23963

P-28 G7BC37C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 130 a 140 g/m2, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,68000 = 0,41360

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200

Subtotal: 1,34560 1,34560

Materials

B7B137C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 130 a 140 g/m2

1,100      x 1,13000 = 1,24300

Subtotal: 1,24300 1,24300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02018

COST DIRECTE 2,60878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60878

P-29 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt ,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

Rend.: 1,000 20,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 20,15000 = 0,38285

A0140000 h Manobre 0,171 /R x 19,47000 = 3,32937

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,095 /R x 23,30000 = 2,21350

Subtotal: 5,92572 5,92572

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,67000 = 0,16473

Subtotal: 0,16473 0,16473

Materials

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 12,21000 = 12,45420

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076      x 18,77000 = 1,42652

Subtotal: 13,88072 13,88072

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08889

COST DIRECTE 20,06006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06006

P-30 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 20,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,018 /R x 19,47000 = 0,35046

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,018 /R x 24,08000 = 0,43344

Subtotal: 0,78390 0,78390

Materials

BD7FA370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01176

COST DIRECTE 20,79566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,79566

P-31 GD7JB325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

Subtotal: 17,90400 17,90400

Materials

BD7JB300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 140 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 5,36000 = 5,46720

Subtotal: 5,46720 5,46720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26856

COST DIRECTE 23,63976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63976

P-32 GD7JH325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 95,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,750 /R x 20,68000 = 36,19000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,08000 = 36,12000

Subtotal: 72,31000 72,31000

Materials

BD7JH300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 21,56000 = 21,99120

Subtotal: 21,99120 21,99120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08465

COST DIRECTE 95,38585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,38585
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P-33 GD7JL325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 157,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 20,68000 = 51,70000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 24,08000 = 60,20000

Subtotal: 111,90000 111,90000

Materials

BD7JL300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 43,04000 = 43,90080

Subtotal: 43,90080 43,90080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67850

COST DIRECTE 157,47930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,47930

P-34 GFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior,
de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 20,68000 = 3,30880

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,08000 = 3,85280

Subtotal: 7,16160 7,16160

Materials

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 0,34000 = 0,34680

Subtotal: 0,34680 0,34680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10742

COST DIRECTE 7,61582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61582

P-35 GN4236L4 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 783,69 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,230 /R x 20,68000 = 66,79640

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,615 /R x 24,08000 = 38,88920

Subtotal: 105,68560 105,68560

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 3,230 /R x 42,27000 = 136,53210

Subtotal: 136,53210 136,53210

Materials

BN4236L0 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual

1,000      x 539,89000 = 539,89000

Subtotal: 539,89000 539,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58528

COST DIRECTE 783,69298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 783,69298

P-36 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 26,91000 = 0,10764

Subtotal: 0,10764 0,10764

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750

Subtotal: 2,84750 2,84750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00161

COST DIRECTE 2,95675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95675

P-37 GR721AJ0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 2000 a 5000 m2

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0016 /R x 26,91000 = 0,04306
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Subtotal: 0,04306 0,04306

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0008 /R x 44,62000 = 0,03570

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0008 /R x 35,50000 = 0,02840

Subtotal: 0,06410 0,06410

Materials

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,25000 = 0,00250

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035      x 15,68000 = 0,54880

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

Subtotal: 1,38675 1,38675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00065

COST DIRECTE 1,49456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49456

P-38 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma
UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col·locació

Rend.: 1,000 60,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 IMPREVISTOS u Partida alçada a justificar per imprevistos i varis
sorgits durant l'execució
de les obres.

Rend.: 1,000 80.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 REBLI2EXT m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 27,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 REIXAFINS u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids
fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm.

Rend.: 1,000 652,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 REIXAGRUIXU u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids
fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm.

Rend.: 1,000 451,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 TOTAL u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 15.316,79 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-44 VARIS1 u Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de
personal, reactius i
manteniment de l'EDAR durant el període de proves
de les instal·lacions.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 XPA000SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'estudi de seguretat i salut

Rend.: 1,000 15.316,79 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 18)

0,84 4.850,000 4.074,00

2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 16)

2,49 6.856,000 17.071,44

3 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 17)

2,49 3.400,000 8.466,00

4 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 3)

5,70 5.100,000 29.070,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 58.681,44

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR

Titol 3 02 COL·LECTOR

1 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 30)

20,80 1.000,000 20.800,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 20.800,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR

Titol 3 03 POUS

1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,
amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja
canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i
tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm (P - 1)

1.200,04 15,000 18.000,60

TOTAL Titol 3 01.01.03 18.000,60

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR

Titol 3 05 MESURES CORRECTORES

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 36)

2,96 1.253,000 3.708,88

2 GR721AJ0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,

1,49 5.012,000 7.467,88

EUR
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bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 37)

TOTAL Titol 3 01.01.05 11.176,76

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 18)

0,84 1.080,000 907,20

2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 16)

2,49 195,000 485,55

3 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 17)

2,49 113,000 281,37

4 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 3)

5,70 389,000 2.217,30

TOTAL Titol 3 01.02.01 3.891,42

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR

Titol 3 02 COL·LECTOR

1 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 30)

20,80 200,000 4.160,00

TOTAL Titol 3 01.02.02 4.160,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR

Titol 3 03 BROQUET

1 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 16)

2,49 1,500 3,74

2 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 19)

45,74 5,000 228,70

3 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 13)

6,04 3,000 18,12

4 G45CB9H3 m3 Formigó per a lloses, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 22)

101,88 1,500 152,82

TOTAL Titol 3 01.02.03 403,38

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR

EUR
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PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 3

Titol 3 04 MESURES CORRECTORES

1 GR721AJ0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 37)

1,49 1.080,000 1.609,20

2 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 36)

2,96 590,000 1.746,40

TOTAL Titol 3 01.02.04 3.355,60

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR

Titol 3 05 POU

1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,
amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja
canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i
tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm (P - 1)

1.200,04 2,000 2.400,08

TOTAL Titol 3 01.02.05 2.400,08

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 ESBROSSAT I MOVIMENT DE TERRES

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 18)

0,84 8.250,000 6.930,00

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

2,52 9.865,000 24.859,80

3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 15)

2,24 7.250,000 16.240,00

4 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)

1,92 4.625,000 8.880,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 56.909,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 02 TANCAMENT

1 G6A16KX8 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat,
col·locada (P - 25)

507,58 1,000 507,58

EUR
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PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 4

2 G6A19405 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
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
26)

31,25 650,000 20.312,50

TOTAL Titol 3 01.03.02 20.820,08

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 03 PRETRACTAMENT

1 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 35,000 1.567,30

2 REIXAFINS u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm. (P - 41)

652,12 1,000 652,12

3 REIXAGRUIXU u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm. (P - 42)

451,00 1,000 451,00

4 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 2,000 34,30

5 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 5,000 300,00

6 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 21)

105,66 2,730 288,45

7 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 23)

1,38 37,150 51,27

8 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 15)

2,24 15,000 33,60

TOTAL Titol 3 01.03.03 3.378,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 04 ARQUETES

Titol 4 01 ARQUETA 1. ARRIBADA

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 0,560 9,60

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 1,000 44,78

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 1,000 60,00

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de
24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat amb morter de ciment
blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4 (P - 4)

63,85 2,600 166,01

5 GN4236L4 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

783,69 2,000 1.567,38

EUR
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de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 35)

TOTAL Titol 4 01.03.04.01 1.847,77

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 04 ARQUETES

Titol 4 02 ARQUETA 2

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 56,000 960,40

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 1,000 44,78

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 1,000 60,00

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de
24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat amb morter de ciment
blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4 (P - 4)

63,85 2,600 166,01

TOTAL Titol 4 01.03.04.02 1.231,19

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 04 ARQUETES

Titol 4 03 ARQUETA 3

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 0,560 9,60

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 1,000 44,78

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 1,000 60,00

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de
24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat amb morter de ciment
blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4 (P - 4)

63,85 2,600 166,01

5 EN42Y5F7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment (P - 5)

86,49 3,000 259,47

TOTAL Titol 4 01.03.04.03 539,86

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 04 ARQUETES

Titol 4 04 ARQUETA 4

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 0,560 9,60

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 2,000 89,56

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 1,000 60,00

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de
24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat amb morter de ciment
blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4 (P - 4)

63,85 4,200 268,17

TOTAL Titol 4 01.03.04.04 427,33

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 04 ARQUETES

Titol 4 05 ARQUETA 5

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 4,900 84,04

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 2,000 89,56

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 1,000 60,00

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de
24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat amb morter de ciment
blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4 (P - 4)

63,85 4,200 268,17

TOTAL Titol 4 01.03.04.05 501,77

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 04 ARQUETES

Titol 4 06 ARQUETA 6

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 4,900 84,04

EUR
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2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 2,000 89,56

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 1,000 60,00

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de
24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat amb morter de ciment
blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4 (P - 4)

63,85 4,200 268,17

TOTAL Titol 4 01.03.04.06 501,77

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 04 ARQUETES

Titol 4 09 ARQUETA 7. EMISSARI

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 4,900 84,04

2 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 2,000 89,56

3 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 1,000 60,00

4 E619U010 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de
24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat amb morter de ciment
blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4 (P - 4)

63,85 4,200 268,17

TOTAL Titol 4 01.03.04.09 501,77

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 05 TANC IMHOFF

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 190,500 3.267,08

2 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 21)

105,66 201,000 21.237,66

3 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi (P - 24)

44,78 450,000 20.151,00

4 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 23)

1,38 7.235,000 9.984,30

5 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 12)

10,04 576,000 5.783,04

6 GZT0005 u Tapa 780x980 mmm de fundició dúctil segons norma UNE EN-123
Clase B-125. Incloent subministrament i col·locació (P - 38)

60,00 84,000 5.040,00

7 GFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat
al fons de la rasa (P - 34)

7,62 40,000 304,80

EUR



PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 8

TOTAL Titol 3 01.03.05 65.767,88

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 06 XARXA DE CANONADES

1 GD7JB325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 140 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 31)

23,64 335,000 7.919,40

2 GD7JH325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 32)

95,39 50,000 4.769,50

3 GD7JL325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

157,48 135,000 21.259,80

TOTAL Titol 3 01.03.06 33.948,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 07 AIGUAMOLLS

Titol 4 01 ADEQUACIÓ TERRENY

1 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 14) 1,64 820,000 1.344,80

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 15)

2,24 5.350,000 11.984,00

TOTAL Titol 4 01.03.07.01 13.328,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 07 AIGUAMOLLS

Titol 4 02 IMPERMEABILITZACIÓ

1 G7BC37C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir (P - 28)

2,61 10.930,000 28.527,30

2 G7732630 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat,
col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P - 27)

14,24 5.465,000 77.821,60

TOTAL Titol 4 01.03.07.02 106.348,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 07 AIGUAMOLLS

Titol 4 03 PLANTACIÓ MACRÒFITS

EUR



PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 9

1 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 8)

2,13 10.560,000 22.492,80

TOTAL Titol 4 01.03.07.03 22.492,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 07 AIGUAMOLLS

Titol 4 04 CANALS D'ENTRADA I SORTIDA

1 G3Z154T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova 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 - 20)

17,15 5,500 94,33

TOTAL Titol 4 01.03.07.04 94,33

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EDAR

Titol 3 07 AIGUAMOLLS

Titol 4 05 REBLIMENT

1 FINS m3 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm
de d10 segons plànols, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 44) (P - 6)

6,92 14.246,000 98.582,32

2 REBLI2EXT m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 40)

27,94 156,000 4.358,64

TOTAL Titol 4 01.03.07.05 102.940,96

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ACCÉS A LA EDAR

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 18)

0,84 1.461,590 1.227,74

2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 16)

2,49 584,000 1.454,16

3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 15)

2,24 615,000 1.377,60

4 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 36)

2,96 443,000 1.311,28

5 GR721AJ0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,

1,49 1.476,000 2.199,24

EUR



PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 10

bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 37)

TOTAL Capítol 01.04 7.570,02

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 TOTAL u 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 - 43)

15.316,79 1,000 15.316,79

TOTAL Capítol 01.06 15.316,79

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 IMPREVISTOS

1 IMPREVISTOS u Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits durant
l'execució
de les obres. (P - 39)

80.000,00 1,000 80.000,00

TOTAL Capítol 01.07 80.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 VARIS

1 VARIS1 u Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal,
reactius i
manteniment de l'EDAR durant el període de proves de les
instal·lacions. (P - 44)

10.000,00 1,000 10.000,00

2 XPA000SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'estudi de seguretat i salut (P - 45)

15.316,79 1,000 15.316,79

TOTAL Capítol 01.08 25.316,79

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROL u Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat (P - 2) 5.500,00 1,000 5.500,00

TOTAL Capítol 01.09 5.500,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 URBANITZACIÓ I JARDINERIA

1 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 7)

4,87 258,600 1.259,38

EUR



PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 11

2 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 29)

20,06 1.958,000 39.277,48

3 FR4HR616 u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 9)

1,60 258,600 413,76

TOTAL Capítol 01.10 40.950,62

EUR
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PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/06/16 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import

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

Titol 4 01.03.04.01  ARQUETA 1. ARRIBADA 1.847,77

Titol 4 01.03.04.02  ARQUETA 2 1.231,19

Titol 4 01.03.04.03  ARQUETA 3 539,86

Titol 4 01.03.04.04  ARQUETA 4 427,33

Titol 4 01.03.04.05  ARQUETA 5 501,77

Titol 4 01.03.04.06  ARQUETA 6 501,77

Titol 4 01.03.04.09  ARQUETA 7. EMISSARI 501,77

Titol 3 01.03.04  ARQUETES 5.551,46

Titol 4 01.03.07.01  ADEQUACIÓ TERRENY 13.328,80

Titol 4 01.03.07.02  IMPERMEABILITZACIÓ 106.348,90

Titol 4 01.03.07.03  PLANTACIÓ MACRÒFITS 22.492,80

Titol 4 01.03.07.04  CANALS D'ENTRADA I SORTIDA 94,33

Titol 4 01.03.07.05  REBLIMENT 102.940,96

Titol 3 01.03.07  AIGUAMOLLS 245.205,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
250.757,25

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

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 58.681,44

Titol 3 01.01.02  COL·LECTOR 20.800,00

Titol 3 01.01.03  POUS 18.000,60

Titol 3 01.01.05  MESURES CORRECTORES 11.176,76

Capítol 01.01  COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR 108.658,80

Titol 3 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 3.891,42

Titol 3 01.02.02  COL·LECTOR 4.160,00

Titol 3 01.02.03  BROQUET 403,38

Titol 3 01.02.04  MESURES CORRECTORES 3.355,60

Titol 3 01.02.05  POU 2.400,08

Capítol 01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR 14.210,48

Titol 3 01.03.01  ESBROSSAT I MOVIMENT DE TERRES 56.909,80

Titol 3 01.03.02  TANCAMENT 20.820,08

Titol 3 01.03.03  PRETRACTAMENT 3.378,04

Titol 3 01.03.04  ARQUETES 5.551,46

Titol 3 01.03.05  TANC IMHOFF 65.767,88

Titol 3 01.03.06  XARXA DE CANONADES 33.948,70

Titol 3 01.03.07  AIGUAMOLLS 245.205,79

Capítol 01.03  EDAR 431.581,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
554.451,03

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  COL·LECTORS D'ARRIBADA A LA EDAR 108.658,80

Capítol 01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA EDAR 14.210,48

Capítol 01.03  EDAR 431.581,75

Capítol 01.04  ACCÉS A LA EDAR 7.570,02

euros



PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/06/16 Pàg.: 2

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 15.316,79

Capítol 01.07  IMPREVISTOS 80.000,00

Capítol 01.08  VARIS 25.316,79

Capítol 01.09  CONTROL DE QUALITAT 5.500,00

Capítol 01.10  URBANITZACIÓ I JARDINERIA 40.950,62

Obra 01 Pressupost 01 729.105,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
729.105,25

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 01 729.105,25

729.105,25

euros



PRESSUPOST EDAR MARTIVELL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 729.105,25

13,00 % Despeses General SOBRE 729.105,25................................................................ 94.783,68

6 % Benefici industrial SOBRE 729.105,25........................................................................ 43.746,32

Subtotal 867.635,25

Benefici industrial............................................................................................................... 6,00

21 % IVA SOBRE 867.641,25............................................................................................. 182.204,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.049.845,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

L´autor del Projecte

Antoni Mas Parés

E.T.S. d´Enginyers de Camins Canals i Ports de Barc elona
Barcelona, juny 2016
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