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AMIDAMENTS Pàg.:05/05/15 1Data:

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES EXTERIORSCAPÍTOL 01
COL·LECTOR D'ARRIBADASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 510,000 2,000 2,000 2.040,000

TOTAL AMIDAMENT 2.040,000

u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

2 GDD1U012

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

3 GDD1U112

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m4 FDB17420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

5 GFB1R425

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

C#*D#*E#*F#1 548,100 548,100

TOTAL AMIDAMENT 548,100

u Con asimètric prefabricat de formigó armat, de 100 cm. de diàmetre inferior, 62,50 cm. de
diàmetre superior, alçada 60 cm., fins i tot mitjans auxiliars i col·locació.

6 PPALU012

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Marc i tapa de fundició de 62,50 cm. de diàmetre, fins i tot mitjans auxiliars i col·locació.7 PPALU013

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

8 K9H1133A

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

C#*D#*E#*F#1 365,000 2,000 730,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/05/15 2Data:

TOTAL AMIDAMENT 730,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

9 G228L60F

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

C#-D#-E#1 Excavació-Pous-Col·lector 2.040,000 20,000 40,000 1.980,000

TOTAL AMIDAMENT 1.980,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES EXTERIORSCAPÍTOL 01
EMISSARISUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

1 GDD1U012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m2 FDB17420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

3 GFB1R425

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

C#*D#*E#*F#1 82,100 82,100

TOTAL AMIDAMENT 82,100

u Con asimètric prefabricat de formigó armat, de 100 cm. de diàmetre inferior, 62,50 cm. de
diàmetre superior, alçada 60 cm., fins i tot mitjans auxiliars i col·locació.

4 PPALU012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Marc i tapa de fundició de 62,50 cm. de diàmetre, fins i tot mitjans auxiliars i col·locació.5 PPALU013

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 75,000 2,000 1,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

7 G228L60F

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/05/15 3Data:

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

C#-D#-E#1 Excavació-Pous-Emissari 150,000 2,000 6,000 142,000

TOTAL AMIDAMENT 142,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES EXTERIORSCAPÍTOL 01
CAMÍ D'ACCÉSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

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

C#*D#*E#*F#1 180,000 0,300 3,000 162,000

TOTAL AMIDAMENT 162,000

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 40,000 4,000 0,300 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

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

3 G228U010

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

C#-D#-E#1 Excavació-Pous-Col·lector 40,000 4,000 0,300 35,700

TOTAL AMIDAMENT 35,700

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES EXTERIORSCAPÍTOL 01
DEMOLICIÓ ANTIGA FOSSA SÈPTICASUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada per la demolició de l'antiga fossa sèptica, inclús demolició de l'estructura soterrada, transport de les restes
a abocador si calgués, i ompliment i compactació amb material de l'obra.

1 PPALU011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/05/15 4Data:

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

1 G21R0002

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

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

2 G22DU020

AMIDAMENT DIRECTE 3.250,000

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

3 G221U010

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

C#*D#*E#*F#1 Parcel·la d'EDAR (segons amidament
CAD)

3.250,000 3,400 0,750 8.287,500

TOTAL AMIDAMENT 8.287,500

m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions
annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta
d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

4 GR130001

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
POU DE GRUIXUTSAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 Pretractament 4,500 1,900 1,900 16,245

TOTAL AMIDAMENT 16,245

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult2 G4D0U015

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

T2 PRETRACTAMENT

T3 Element Unitats Longitud Amplada

C#*D#*E#4 pou de gruixuts 8,000 2,000 2,000 32,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

3 G31511H1

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/05/15 5Data:

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

C#*D#*E#*F#1 1,900 1,900 0,100 0,361

TOTAL AMIDAMENT 0,361

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba4 E4521AH4

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

C#*D#*E#*F#1 2,600 1,700 0,200 4,000 3,536

TOTAL AMIDAMENT 3,536

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 E45C1KH4

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

C#*D#*E#*F#1 1,900 1,900 0,200 0,722

TOTAL AMIDAMENT 0,722

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
CANALS DE DESBASTAPARTAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult1 G4D0U015

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

T2 PRETRACTAMENT

T3 Element Unitats Longitud Amplada

C#*D#*E#4 canal de desbast 8,000 8,000 1,300 83,200

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 83,200

TOTAL AMIDAMENT 83,200

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

2 G31511H1

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

C#*D#*E#*F#1 9,000 2,000 0,100 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1,800

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 E4521AH4

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 1,300 0,350 4,000 14,560

TOTAL AMIDAMENT 14,560

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba4 E45C1KH4

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/05/15 6Data:

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

C#*D#*E#*F#1 9,000 2,000 0,300 5,400

TOTAL AMIDAMENT 5,400

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 2.619,790

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
REACTOR BIOLÒGICAPARTAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 Reactor biològic 5,000 6,100 6,100 186,050

TOTAL AMIDAMENT 186,050

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult2 G4D0U015

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

T2 PRETRACTAMENT

T3 Element Unitats Longitud Amplada

C#*D#*E#*F#4 solera 2,000 6,400 6,400 81,920

C#*D#*E#5 murs 8,000 4,500 5,800 208,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 290,720

TOTAL AMIDAMENT 290,720

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

3 G31511H1

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

C#*D#*E#*F#1 6,400 6,400 0,100 4,096

TOTAL AMIDAMENT 4,096

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba4 E4521AH4

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

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,500 6,100 0,300 32,940

TOTAL AMIDAMENT 32,940

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 E45C1KH4

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/05/15 7Data:

C#*D#*E#*F#1 6,400 6,400 0,400 16,384

TOTAL AMIDAMENT 16,384

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 16.114,170

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
CANAL DE DESINFECCIÓAPARTAT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 Reactor biològic 8,500 4,750 2,600 104,975

TOTAL AMIDAMENT 104,975

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult2 G4D0U015

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

T2 PRETRACTAMENT

T3 Element Unitats Longitud Amplada

C#*D#*E#4 murs 10,000 7,000 2,200 154,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 154,000

TOTAL AMIDAMENT 154,000

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

3 G31511H1

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

C#*D#*E#*F#1 8,500 2,750 0,100 2,338

TOTAL AMIDAMENT 2,338

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba4 E4521AH4

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 7,000 2,200 0,250 23,100

TOTAL AMIDAMENT 23,100

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 E45C1KH4

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

C#*D#*E#*F#1 8,500 4,750 0,300 12,113

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,113

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 11.504,100

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
POU DE SORTIDAAPARTAT 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 Pou de sortida 2,500 2,500 1,800 11,250

TOTAL AMIDAMENT 11,250

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult2 G4D0U015

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

T2 PRETRACTAMENT

T3 Element Unitats Longitud Amplada

C#*D#*E#4 murs 8,000 1,500 1,750 21,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

3 G31511H1

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

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500 0,100 0,625

TOTAL AMIDAMENT 0,625

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba4 E4521AH4

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

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,750 1,500 0,250 2,625

TOTAL AMIDAMENT 2,625

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 E45C1KH4

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

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500 0,300 1,875

TOTAL AMIDAMENT 1,875

EUR
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kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020

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

C#*D#*E#*F#1 292,780 292,780

TOTAL AMIDAMENT 292,780

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
CONDUCCIONS INTERIORSAPARTAT 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G228U010

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

C#*D#*E#*F#1 Línia d'aigua 25,000 0,600 0,500 7,500

C#*D#*E#*F#3 By-pass 60,000 0,600 0,500 18,000

C#*D#*E#*F#5 Línia de fangs 1,000 0,600 0,500 0,300

C#*D#*E#*F#7 Línia d'aire 4,000 0,600 0,500 1,200

C#*D#*E#*F#9 Línia de pluvials 15,000 0,600 0,500 4,500

C#*D#*E#*F#11 Canal de pluvials 90,000 0,600 0,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 58,500

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

2 GFB1R425

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

C#*D#*E#*F#1 Línia aigua 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 By-pass 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

3 GFB1L425

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

C#*D#*E#*F#1 Línia aigua 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal ref. 102088X20 de la serie Tubs d'INOXPRES , de
88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

4 KF421CFAIHPY

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

C#*D#*E#*F#1 Línia de sobrenedants 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 Línia de fangs 4,000 4,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

5 GFB1E425

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

C#*D#*E#*F#1 Línia d'aigua 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Línia pluvials 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

6 GF21HD11

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

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
EDIFICIAPARTAT 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 Excavació sabates 6,000 1,600 1,600 1,100 16,896

TOTAL AMIDAMENT 16,896

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

2 G31511H1

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

C#*D#*E#*F#1 sabates 1,600 1,600 0,100 6,000 1,536

C#*D#*E#*F#3 bancada quadre elèctric 0,800 0,400 0,100 0,032

TOTAL AMIDAMENT 1,568

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

3 G2240002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult4 G4D0U015

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

T2 PRETRACTAMENT

T3 Element

C#*D#*E#*F#4 solera 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#5 bancada quadre elèctric 0,240 0,240

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 5,540

TOTAL AMIDAMENT 5,540

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 E4521AH4

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

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,500 6,100 0,300 32,940

TOTAL AMIDAMENT 32,940

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba6 E45C1KH4

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

C#*D#*E#*F#1 sabates 6,000 1,600 1,600 1,000 15,360

TOTAL AMIDAMENT 15,360

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba7 E45C18H4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 50,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat8 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 104,730

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

9 G4415115

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 4,000 3,650 16,000 1.401,600

TOTAL AMIDAMENT 1.401,600

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

10 G44B5112

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

C#*D#*E#*F#1 16,070 28,280 9,200 4.181,028

TOTAL AMIDAMENT 4.181,028

m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col.locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

11 E52211NK

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

EUR
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T1 COBERTES

C#*D#*E#*F#2 superfície de coberta segons plànol 47,840 47,840

TOTAL AMIDAMENT 47,840

m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

12 E618566K

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

T1 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

C#*D#*E#*F#2 135,640 135,640

TOTAL AMIDAMENT 135,640

u Instal.lació elèctrica interior dels edificis amb el cablejat interior i la il·luminació i preses de corrent necessàries a cada
dependència, seguint la normativa vigent. La instal.lació dels tubs serà encastada en l'edifici principal i superficial en
l'edifici secundari.

13 EY00N0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Realització de la xarxa interior d'aigua freda i calenta, amb tub de coure, claus de pas, clau general d'entrada, a més de la
resta de treballs necessaris, incloent-hi els materials, per a instal·lar 1 plat de dutxa, 1 lavabo, 1 inodor, 1 aigüera doble, 2
aixetes i resta accesoris d'habitual disposició a banys i vestidors.

14 EY00N0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de pedra gres, serrada i sense polir, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada sobre perfileria d'acer
inoxidable

15 E83A7A59

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

C#*D#*E#*F#1 78,300 78,300

TOTAL AMIDAMENT 78,300

m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment sobre paraments sense revestir i acabat llis

16 E881Q186

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

C#*D#*E#*F#1 55,340 55,340

TOTAL AMIDAMENT 55,340

u Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

17 EAFA110L

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta batent de dues fulles, de 3,4 m d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, reforçada per l'interior amb maneta i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, pintada amb dues capes de protecció antioxidant i dues d'acabat.

18 E45AZ020

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

19 EAF2169C

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

20 EC171B23

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

C#*D#*E#*F#1 Vidres 4,000 3,200 0,800 10,240

TOTAL AMIDAMENT 10,240

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment21 EM31351K

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

pa Partida alçada de polipast manual, inclús estructura soport, acondicionament i acabat. Tipus: viga carril. Capacitat
nominal: 500 kg. Materials: cadenes d'elevació i comandament galvanitzades.

22 PPALU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓAPARTAT 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 Canal de pluvials 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

2 F9G1D242

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

C#*D#*E#*F#1 Superfície aprox. segons plànol 700,000 0,200 140,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

EUR
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m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

3 F965M5ED

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir4 G7B451D0

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

C#*D#*E#*F#1 Superfície aprox. segons plànol 350,000 350,000

TOTAL AMIDAMENT 350,000

m3 Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM5 F9A1401F

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

C#*D#*E#*F#1 350,000 0,100 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

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

6 F6A19600

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

C#*D#*E#*F#1 165,000 165,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2 mm, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

7 F6A14XSB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 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 500 a 2000 m2

8 FR7217G0

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

9 GR61211B

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 01
DESODORITZACIÓAPARTAT 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult1 G4D0U015

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

T2 PRETRACTAMENT

C#*D#*E#*F#3 4,000 1,170 0,250 1,170

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,830 0,150 1,698

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 2,868

TOTAL AMIDAMENT 2,868

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

2 G31511H1

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

C#*D#*E#*F#1 1,170 1,170 0,250 0,342

C#*D#*E#*F#2 2,830 2,830 0,150 1,201

TOTAL AMIDAMENT 1,543

u Unitat de Sitema de desodorización.-Servei: desodorització edifici i espessidor. - Tipus: carbó actiu.-
Cabal (m3 / h): 11.000.- Classe: torre cilíndrica vertical.- Material: torre cilíndrica vertical.- Material:
PE-HD.- Diàmetre (mm): 2.500.- Alçada (mm): 2.550. - Nº de passos d'home: 2.-Núm tubuladures
per buidatge en llits de carbó actiu: 2. - Nº de manòmetres en U per a mesura de pressió
diferencial en llits: 2. - Barret en chimenea.- Tramex suport en material PP per llits carbó
activat suportat mitjançant perfil d'acer tub quadrat reforzado.- Carbó actiu (kg): 2.700.
- Ventilador centrífug: - Cabal (m3 / h): 11.000.- Pressió estàtica (mca): 240.- Potència (kW): 15.-
Velocitat (rpm): 1.720.- Connexió directo.- Material de la carcassa: PP-H.- Material de la turbina:
PP-H. Segons EM020.

3 PPALU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

4 GFC19A25

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 400x36,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5 EFC1VC22

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 8,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
EQUIPS MECÀNICSSUBCAPÍTOL 02
PRETRACTAMENTAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Reixa de gruixuts d'entrada. Servei: Retenció de sòlids gruixuts d'entrada. Cistella de reixa de 3 costat i fons oberta per
dalt. Característiques:
tipus d' aigua a tractar:   residual
tipus de reixa:    cistella de neteja manual
servei:      intermitent
tipus de funcionament:    neteja manual
diàmetre de la canonada servida:    dni500
ubicació:      pou d'arribada n. 6
dimensions de la cistella:    0,6 (ample) x 0,3 (fons) x 0,8 (alçada) m
alçada de descarrega:    3,3 m aprox.
pas útil entre barrotes:    100 mm
espessor de los barrots:    25 mm
materials:
bastidor i marc:     acer al c galvanitzat a42b
reixeta filtrant:     acer  inox. aisi 304
cargoleria:      acer  inox. aisi 304
tubs, guies correderes:    acer  inox. aisi 304

1 GNPRET0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tamís de fins rotatiu. Servei: retenció de sòlids fins d'entrada. Tamís de fins de tambor rotatiu vertical amb extracció cap a
superfície dels sòlids mitjançant cargol sense fi vertical amb premsa de residus integrada. fins al 20-35% ms, amb
evacuació d'aigua de premsat i connexió d'aigua de neteja. neteja de la zona de tamisat per un raspall fixat a l'hèlix del
cargol. Característiques:
Marca:  Huber o similar
Model:  rotamat rok 4 bg300
tipus de agua a tractar:   residual
tipus de tamís:    tambor filtrant automàtica
servei:      intermitent
tipus de funcionament:    automàtic/manual/temporitzat
diàmetre de canonada:    dni 500 amb reducció a dn200
cabal de treball:     46 l/s
pas útil:      6 mm
diàmetre del tambor:    300 mm
longitud total de la màquina:   7100 mm
alçada de descàrrega.    1450 mm
materials:
tots els components en contacte amb el medi: acer  inox. aisi 304/321 (1.4301/1.4541).
accionament:
potencia:      1,5 kw
n:       8,3 min-1
protecció motor:    ip65
tensió:     400 v
in:       3,6 a
fabricant:      bauer o similar
índex de protecció:     ex = eex eii t3
freqüència:      50 hz

2 GNPRET0003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u UD Contenidor. Servei: Emmagatzematge de residuos.Características: Capacitat (m3): 4,0. - Material:
Xapa d'acer. Acabats: - Imprimació i esmalt amb tractament electrostàtic. segons
EM004.

3 GNPRET0010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ut Comporta canal.- Tipus: Marc fins arriba.- Ample (m): 0.3.- Alçada (m): 0.35.-Alçada màx
aigua: (m) 0.35.- Alçada d'accionament (m): 1.2.- Nº d'cargol .: 1.- Accionament manual.- Marc
i tauler: AISI 316L.Según EM017.-

4 PPALU004

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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u UD Reixa manual.- Servei: Desbast en canal.- Característiques: - Amplada (mm): 350.- Alçada
(mm): 800.- Llum lliure (mm): 6.- Dimensió de barra (mm): 14.- Materials: acer inox. AISI 304. -
Fins i tot cistellet de neteja. Segons EM001.

5 GNPRET002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
EQUIPS MECÀNICSSUBCAPÍTOL 02
REACTOR BIOLÒGIC I DECANTADORAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Passarel·la d'accés a pantalà, prefabricada amb estructura d'alumini i paviment de fusta tropical de 6 m de llargària i 1,1
m d'amplària, amb barana d'alumini de 100 cm d'alçària, col·locada

1 G4QP1622

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Envolvent del decantador.2 PPALU005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt d'elements del decantador secundari3 PPALU006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bufant d'èmbols rotatius. Servei: alimentació a xarxa d'aire. Bufants d'aspiració d'aire per a subministrament a la xarxa
d'aireació dels reactors biològics. Característiques:
Marca:  mapner o similar
Model:  sem.2 cga
fluid:     aire
cabal aspirat:    90/180 nm3/h
    97/194 m3/h
pressió d'aspiració:    1,013 bar
temperatura aspiració:   20ºc
pressió diferencial:    0,4 bar
temperatura d'impulsió:   74ºc
dn impulsió:    50 mm
pes grup amb motor :   121 kg
pes cabina:    77 kg
potència motor ventilador de cabina: 120 w
materials:
estator, fons i tapes en fundició gris:  en-gjl-200
èmbols i eixos en acer:   c 45 e
engranatges en acer :   al·leació de cimentació 18crmo4
bancada en fundició gris:   en-gjl--200
accionament:
velocitat del bufant:   2.200/3.350 rpm
velocitat del motor d'accionament:  3.000 rpm
potència absorbida a l'eix:   2,4/3,6 kw
potència del motor d'accionament:  5,5 kw
nivell sonor sense cabina insonoritzant:  75 db (a)
nivell sonor amb cabina insonoritzant:  65 db (a)
accessoris del grup: cabina antisonora, bancada, corrioles, corretges, tensor i protecció, filtre - silenciós d'aspiració,
silenciós d'impulsió, vàlvula de retenció, vàlvula de seguretat, suports  antivibratoris, maneguet  elàstic i abraçadores.

4 GNRBA0003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Graella de distribució d'aire en el reactor biològic format per: 
Diàmetre escomesa: 50 mm
Número de difusors per graella: 12ut
Tipus de difusor: membrana de 9´´
Materials:
Canonades de distribució:PVC-ASTM D3915 amb 2% de TiO2
Abraçaderes, varetes, suports: acer inoxidable AISI-304

5 GNRBA0002

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Difusors. Servei: subministrament aire recinte biològic. Característiques: 
Marca:  Ecologix o similar
Model:                  ecoflex-235cv 
tipus:     bombolla fina 
cabal mínim:    1  m³/ h / mdif
cabal màxim:    8 m³/ h / mdif 
cabal específic de disseny:   0 a 4  nm³/ h / mdif
diàmetre:     9´´ 
mida bombolla:    1 a 3 mm 
àrea efectiva:    0,038 m2 
número de perforacions:   5260
pressió màxima admisible:   2 kg/cm2
temperatura màxima:   80ºc
materials: 
kit de muntatge:    polipropilé
membrana:    epdm (santoprene)
suport:                    poliamida de vidre reforçada
cargoleria:    acer inoxidable 
acabats: 
segons l'estàndard del fabricant.

6 GNRBA0001

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

u Bombament de recirculació interna. Servei: bombament fangs de sortida de reactor a anòxica. Característiques: 
Marca:  Flygt o similar
Model:  cp-3057.181-ht
tipus:     centrífuga submergible 
tipus instal·lació:    fixa, exorable mitjançant tubs guia
impulsor:     mono canal tancat
número de corba:    53-264
diàmetre d'impulsor:    112 mm 
pas de sòlids:    48 mm 
sortida de voluta:    dn50 
temperatura del fluid:   màxim 40ºc
pes:     34 kg 
estanquitat de l'eix:                   juntes mecàniques dobles  autolubricades per oli 
materials: 
allotjament  motor:    fosa grisa  gg 20
difusor i impulsor:    acer inoxidable aisi 304
accionament: 
potència en eix motor:   1,7 kw 
velocitat:     2.850 r.p.m
altres elements: 
connexió de descàrrega per a acoplament automàtic de les bombes. 
cadena d'acer inoxidable i tub guia. 
acabats:  
segons l'estàndard del fabricant

7 GNRB00004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal ref. 102088X20 de la serie Tubs d'INOXPRES , de
88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

8 KF421CFAIHPY

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

C#*D#*E#*F#1 Repartiment d'aire 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#3 Recircul·lació 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

u Vàlvula papallona. Servei: control subministrament d'aire. Característiques:
Marca:  AVK o similar
Model:  wafer sèrie 75/10 palanca
pressió nominal:    pn 10 kg/cm²
accionament:                   palanca (sortida de bufants).
tipus de desmultiplicador:   manual sense fi corona
indicador de posició
materials:
cos:     fundició gris 
papallona:    acer inoxidable aisi 431
eixos:     acer inoxidable aisi 431
anell- seient:    epdm
acabats: segons estàndard del fabricant.

9 GNRBA0005

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Agitador hiperboloide cambra anòxica. Servei: homogeneització cambra anòxica. Agitació vertical central de baixa
velocitat per facilitar la barreja de les condicions anòxiques. Característiques:
Marca:  invent o similar
Model:  hyperclassic hcm/1500
diàmetre cos hiperboloide:    1.500 mm
velocitat:      24 rpm
velocitat mitjana de circulació de fons:   > 62 cm/s
capacitat de bombament de l'agitador:   > 1,3 m3/s
materials:
motor:     carcassa en ferro recobert amb epoxy d'a.q.
placa de muntatge: acer al c amb alta protecció.
eix amb brida connexió: prfv d'alta qualitat.
cos hiperboloide: prfv d'alta qualitat recobert de gel biològicament neutre.
cargoleria:     astm 316
accionament:
potencia instal·lada:   0,55 kw
potencia a l'eix:    0,23 kw
potencia consumida:   0,33 kw
densitat de potència:   4,2 w/m3 
reserva de potència:   > 55 %
voltatge:     400 v
consum nominal a l'arrencada:  6,0 a.

10 GNRB00003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema d'evacuació Skrimer.11 PPALU007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini
recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

12 EN8625E4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada

13 FNH47224

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Canal perimetral contruït en PRFV de dimensions 0,30 m de fons i 0,10 m d'ample segons configuració dels plànols.14 GNDS00002

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Rodet de desmuntatge. Servei: desmuntatge d'equips varis DN150. Característiques:
Marca: Belgicast o similar
Model: bc-06-11
tipus:     aº/aº inox.
diàmetre nominal:    tots als amidaments 
pressió nominal:    pn 10
materials
cos:     acer i acer inoxidable

15 GNAC00003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
EQUIPS MECÀNICSSUBCAPÍTOL 02
CANAL DE DESINFECCIÓAPARTAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Unitat de desinfecció. Dosificació d'hipoclorit de sodi en una càmera de contacte, estimada en 20,86 g Cl2/hora. Inclús
equip de desinfecció (dipòsit, etc.).

1 PPALU008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
EQUIPS MECÀNICSSUBCAPÍTOL 02
CABALÍMETRESAPARTAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Con de reducció composat pels següents elements:
Diàmetre nominal: 200 a 150 mm
Connexió: per brides s/DIN 2576 de 10 mm de gruix
Materials: canonada d'acer inoxidable AISI-304 de 2 mm de gruix
amb doble soldadura longitudinal interior i exterior
Inclou: brides, cons, colzes, tés, juntes, suports, accessoris,
cargoleria,...

1 GNAC00004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Rodet de desmuntatge. Servei: desmuntatge d'equips varis DN150. Característiques:
Marca: Belgicast o similar
Model: bc-06-11
tipus:     aº/aº inox.
diàmetre nominal:    tots als amidaments 
pressió nominal:    pn 10
materials
cos:     acer i acer inoxidable

2 GNAC00003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cabalímetre electromagnètic. Servei: mesura de cabal (varis). Característiques:
Marca : Endress & hauser o similar
Model:  promag 50w 
display:     si 
diàmetre nominal:     varis (dn/ 25 - dn/ 150) 
pressió nominal:     pn/ 16 
escala de mesura:     vàries (0-17 m3/h a 0-600 m3/h) 
elèctrodes:     mesura, referència i tub buit. 
temperatura procés:    0...80ºc 
conductivitat  mínima del fluid:   5  s/cm 
tensió:      85...260 vac/. 45/65 hz 
tipus de protecció:    ip/67 
sortida analògica:    0/4...20 
sortida d'impulsos:    si 
protecció per a interferències:                   segons  ie/ (801/vde  0843 i 
recomanacions  namur) 
precisió:     0,5 % del valor mig. 
reproductibilitat:     0,1 %
materials: 
recobriment interior:     goma dura 
connexió a procés:    brides din 2501 en acer 
tub de mesura:     acer 1.4301 
material elèctrodes:     acer inox. 1.4571 
acabats: 
- segons estàndard del fabricant.

3 GNAC00001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

pa Obra civil d'arqueta de cabalímetre.4 PPALU009

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
EQUIPS MECÀNICSSUBCAPÍTOL 02
ESPESSIDOR DE FANGSAPARTAT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Cabalímetre electromagnètic. Servei: mesura de cabal (varis). Característiques:
Marca : Endress & hauser o similar
Model:  promag 50w 
display:     si 
diàmetre nominal:     varis (dn/ 25 - dn/ 150) 
pressió nominal:     pn/ 16 
escala de mesura:     vàries (0-17 m3/h a 0-600 m3/h) 
elèctrodes:     mesura, referència i tub buit. 
temperatura procés:    0...80ºc 
conductivitat  mínima del fluid:   5  s/cm 
tensió:      85...260 vac/. 45/65 hz 
tipus de protecció:    ip/67 
sortida analògica:    0/4...20 
sortida d'impulsos:    si 
protecció per a interferències:                   segons  ie/ (801/vde  0843 i 
recomanacions  namur) 
precisió:     0,5 % del valor mig. 
reproductibilitat:     0,1 %
materials: 
recobriment interior:     goma dura 
connexió a procés:    brides din 2501 en acer 
tub de mesura:     acer 1.4301 
material elèctrodes:     acer inox. 1.4571 
acabats: 
- segons estàndard del fabricant.

1 GNAC00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u UD Espessidor de fangs per gravetat.- Servei: tractament de fangos.- Rendiment d'eliminació
de sòlids en suspensió: 65-70% mes.- Rendiment eliminació de la matèria orgànica:
30-35% DBO5.- Forma geomètrica: troncocònica. - Cambra d'alimentació central: - Llavi perimetral
tipus Thomson.- Cambra d'alimentació central.- Tubuladures d'entrada i sortida en PVC i
presa de vaciado.- Deflector cilíndric de entrada.- Material: PRFV amb resines ortoftálicas.- Diàmetre
(mm): 3.000 Alçada total (mm): 4.500.- Diàmetre canonada entrada de fangs (mm): 90. -Volum (m3):
27,5. Segons EM019.

2 PPALU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix
ascendent, muntada en pericó de canalització soterrada

3 EN62AB54

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
OBRES INTERIORSCAPÍTOL 02
EQUIPS MECÀNICSSUBCAPÍTOL 02
ALTRESAPARTAT 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a la redacció del projecte i obra de les instal·lacions elèctriques i d'automatització dels
elements mecànics que conformen la totalitat de les instal·lacions de l'EDAR del nucli de Figuerola del Camp, incloent-hi
tots els conductors de coure necessaris en les seves múltiples classes i designacions, tubs d'acer galvanitzat per al pas
dels mateixos, arquetes de registre, quadres de protecció de les casetes de control i bufants, pantalles i software de
control i comandament de la planta i redacció final un cop acabats els treballs del projecte de legalització de la instal·lació
elèctrica

1 XPAN0003

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
ALTRES PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 03
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRESUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra,
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats,
tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries

1 PPALU002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
ALTRES PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 03
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o alternatives afectades per la realització de les obres, segons
Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de setembre de 1993

1 XPA10002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la redadció del projecte d'escomesa elèctrica segons indicaciones de companyia i
posterior execució de les obres, inclós projecte de legalització per a obtenir l'aprovació d'Indústria

2 XPAN0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la redadció del projecte d'escomesa d'aigua segons indicacions de companyia i posterior
execució de les obres, inclós projecte de legalització si escau

3 XPAN0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAOBRA 01
ALTRES PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 03
PARTIDA DE SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €104,00m3E4521AH4 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 1

(CENT QUATRE EUROS)

 €1.534,84uE45AZ020 Porta batent de dues fulles, de 3,4 m d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, reforçada per
l'interior amb maneta i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, pintada amb dues capes de protecció antioxidant i dues d'acabat.

P- 2

(MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €92,31m3E45C18H4 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 3

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €100,19m3E45C1KH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 4

(CENT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €37,81m2E52211NK Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim,
col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 5

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €35,99m2E618566K Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 6

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €131,87m2E83A7A59 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de pedra gres, serrada i sense polir,
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500
cm2, col·locada sobre perfileria d'acer inoxidable

P- 7

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €17,21m2E881Q186 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat llis

P- 8

(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €152,77uEAF2169C Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

P- 9

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €514,77uEAFA110L Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

P- 10

(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €49,64m2EC171B23 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 11

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €344,74mEFC1VC22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 400x36,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 12

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

 €170,59uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 13

(CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €206,04uEN62AB54 Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer
inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 14

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 05/05/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €128,75uEN8625E4 Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 3´´ de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i
tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 15

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2.999,99uEY00N0001 Instal.lació elèctrica interior dels edificis amb el cablejat interior i la il·luminació i preses de corrent
necessàries a cada dependència, seguint la normativa vigent. La instal.lació dels tubs serà
encastada en l'edifici principal i superficial en l'edifici secundari.

P- 16

(DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7.321,56uEY00N0002 Realització de la xarxa interior d'aigua freda i calenta, amb tub de coure, claus de pas, clau
general d'entrada, a més de la resta de treballs necessaris, incloent-hi els materials, per a instal·lar
1 plat de dutxa, 1 lavabo, 1 inodor, 1 aigüera doble, 2 aixetes i resta accesoris d'habitual disposició
a banys i vestidors.

P- 17

(SET MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €601,76uF6A14XSB Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 100x100x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

P- 18

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

 €19,14mF6A19600 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat,
de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50
mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 19

(DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €31,17mF965M5ED Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 20

(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €19,34m3F9A1401F Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 21
(DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €76,75m3F9G1D242 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

P- 22

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €17,52uFDB17420 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 mP- 23
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.126,66uFNH47224 Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar,
de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 24

(MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,20m2FR7217G0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 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 500 a 2000 m2

P- 25

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €45,01uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 26

(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €2,65m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 27

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 05/05/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,57m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 28

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,76m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 29

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,43m3G228L60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

P- 30

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,42m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 31

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,66m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 32

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €66,10m3G31511H1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

P- 33

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €1,88kgG4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 34

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,08kgG44B5112 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

P- 35

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €1,17kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 36
(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €35,01m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocultP- 37
(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €3.938,08uG4QP1622 Passarel·la d'accés a pantalà, prefabricada amb estructura d'alumini i paviment de fusta tropical de
6 m de llargària i 1,1 m d'amplària, amb barana d'alumini de 100 cm d'alçària, col·locada

P- 38

(TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €1,99m2G7B451D0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 39

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €19,61m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 40
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €547,49uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 41

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €175,12mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 42

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 05/05/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,51mGF21HD11 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 43

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €19,79mGFB1E425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 44

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €62,55mGFB1L425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 45

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €133,39mGFB1R425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 46

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €16,37mGFC19A25 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 47

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1.160,18uGNAC00001 Cabalímetre electromagnètic. Servei: mesura de cabal (varis). Característiques:
Marca : Endress & hauser o similar
Model:  promag 50w 
display:     si 
diàmetre nominal:     varis (dn/ 25 - dn/ 150) 
pressió nominal:     pn/ 16 
escala de mesura:     vàries (0-17 m3/h a 0-600 m3/h) 
elèctrodes:     mesura, referència i tub buit. 
temperatura procés:    0...80ºc 
conductivitat  mínima del fluid:   5  s/cm 
tensió:      85...260 vac/. 45/65 hz 
tipus de protecció:    ip/67 
sortida analògica:    0/4...20 
sortida d'impulsos:    si 
protecció per a interferències:                   segons  ie/ (801/vde  0843 i 
recomanacions  namur) 
precisió:     0,5 % del valor mig. 
reproductibilitat:     0,1 %
materials: 
recobriment interior:     goma dura 
connexió a procés:    brides din 2501 en acer 
tub de mesura:     acer 1.4301 
material elèctrodes:     acer inox. 1.4571 
acabats: 
- segons estàndard del fabricant.

P- 48

(MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €193,21uGNAC00003 Rodet de desmuntatge. Servei: desmuntatge d'equips varis DN150. Característiques:
Marca: Belgicast o similar
Model: bc-06-11
tipus:     aº/aº inox.
diàmetre nominal:    tots als amidaments 
pressió nominal:    pn 10
materials
cos:     acer i acer inoxidable

P- 49

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €478,26uGNAC00004 Con de reducció composat pels següents elements:
Diàmetre nominal: 200 a 150 mm
Connexió: per brides s/DIN 2576 de 10 mm de gruix
Materials: canonada d'acer inoxidable AISI-304 de 2 mm de gruix
amb doble soldadura longitudinal interior i exterior
Inclou: brides, cons, colzes, tés, juntes, suports, accessoris,
cargoleria,...

P- 50

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 05/05/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,73uGNDS00002 Canal perimetral contruït en PRFV de dimensions 0,30 m de fons i 0,10 m d'ample segons
configuració dels plànols.

P- 51

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.266,09uGNPRET0001 Reixa de gruixuts d'entrada. Servei: Retenció de sòlids gruixuts d'entrada. Cistella de reixa de 3
costat i fons oberta per dalt. Característiques:
tipus d' aigua a tractar:   residual
tipus de reixa:    cistella de neteja manual
servei:      intermitent
tipus de funcionament:    neteja manual
diàmetre de la canonada servida:    dni500
ubicació:      pou d'arribada n. 6
dimensions de la cistella:    0,6 (ample) x 0,3 (fons) x 0,8 (alçada) m
alçada de descarrega:    3,3 m aprox.
pas útil entre barrotes:    100 mm
espessor de los barrots:    25 mm
materials:
bastidor i marc:     acer al c galvanitzat a42b
reixeta filtrant:     acer  inox. aisi 304
cargoleria:      acer  inox. aisi 304
tubs, guies correderes:    acer  inox. aisi 304

P- 52

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €20.019,02uGNPRET0003 Tamís de fins rotatiu. Servei: retenció de sòlids fins d'entrada. Tamís de fins de tambor rotatiu
vertical amb extracció cap a superfície dels sòlids mitjançant cargol sense fi vertical amb premsa
de residus integrada. fins al 20-35% ms, amb evacuació d'aigua de premsat i connexió d'aigua de
neteja. neteja de la zona de tamisat per un raspall fixat a l'hèlix del cargol. Característiques:
Marca:  Huber o similar
Model:  rotamat rok 4 bg300
tipus de agua a tractar:   residual
tipus de tamís:    tambor filtrant automàtica
servei:      intermitent
tipus de funcionament:    automàtic/manual/temporitzat
diàmetre de canonada:    dni 500 amb reducció a dn200
cabal de treball:     46 l/s
pas útil:      6 mm
diàmetre del tambor:    300 mm
longitud total de la màquina:   7100 mm
alçada de descàrrega.    1450 mm
materials:
tots els components en contacte amb el medi: acer  inox. aisi 304/321 (1.4301/1.4541).
accionament:
potencia:      1,5 kw
n:       8,3 min-1
protecció motor:    ip65
tensió:     400 v
in:       3,6 a
fabricant:      bauer o similar
índex de protecció:     ex = eex eii t3
freqüència:      50 hz

P- 53

(VINT MIL DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €599,99uGNPRET0010 UD Contenidor. Servei: Emmagatzematge de residuos.Características: Capacitat (m3): 4,0. -
Material:
Xapa d'acer. Acabats: - Imprimació i esmalt amb tractament electrostàtic. segons
EM004.

P- 54

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.200,00uGNPRET002 UD Reixa manual.- Servei: Desbast en canal.- Característiques: - Amplada (mm): 350.- Alçada
(mm): 800.- Llum lliure (mm): 6.- Dimensió de barra (mm): 14.- Materials: acer inox. AISI 304. -
Fins i tot cistellet de neteja. Segons EM001.

P- 55

(MIL DOS-CENTS EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 05/05/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6.112,74uGNRB00003 Agitador hiperboloide cambra anòxica. Servei: homogeneització cambra anòxica. Agitació vertical
central de baixa velocitat per facilitar la barreja de les condicions anòxiques. Característiques:
Marca:  invent o similar
Model:  hyperclassic hcm/1500
diàmetre cos hiperboloide:    1.500 mm
velocitat:      24 rpm
velocitat mitjana de circulació de fons:   > 62 cm/s
capacitat de bombament de l'agitador:   > 1,3 m3/s
materials:
motor:     carcassa en ferro recobert amb epoxy d'a.q.
placa de muntatge:                   acer al c amb alta protecció.
eix amb brida connexió:                  prfv d'alta qualitat.
cos hiperboloide:                   prfv d'alta qualitat recobert de gel biològicament neutre.
cargoleria:     astm 316
accionament:
potencia instal·lada:   0,55 kw
potencia a l'eix:    0,23 kw
potencia consumida:   0,33 kw
densitat de potència:   4,2 w/m3 
reserva de potència:   > 55 %
voltatge:     400 v
consum nominal a l'arrencada:  6,0 a.

P- 56

(SIS MIL  CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.396,67uGNRB00004 Bombament de recirculació interna. Servei: bombament fangs de sortida de reactor a anòxica.
Característiques: 
Marca:  Flygt o similar
Model:  cp-3057.181-ht
tipus:     centrífuga submergible 
tipus instal·lació:    fixa, exorable mitjançant tubs guia
impulsor:     mono canal tancat
número de corba:    53-264
diàmetre d'impulsor:    112 mm 
pas de sòlids:    48 mm 
sortida de voluta:    dn50 
temperatura del fluid:   màxim 40ºc
pes:     34 kg 
estanquitat de l'eix:                   juntes mecàniques dobles  autolubricades per oli 
materials: 
allotjament  motor:    fosa grisa  gg 20
difusor i impulsor:    acer inoxidable aisi 304
accionament: 
potència en eix motor:   1,7 kw 
velocitat:     2.850 r.p.m
altres elements: 
connexió de descàrrega per a acoplament automàtic de les bombes. 
cadena d'acer inoxidable i tub guia. 
acabats:  
segons l'estàndard del fabricant

P- 57

(MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)



Projecte de depuració i regeneració d´aigües residuals al nucli de Figuerola (Tarragona). Pressupost

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 05/05/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,22uGNRBA0001 Difusors. Servei: subministrament aire recinte biològic. Característiques: 
Marca:  Ecologix o similar
Model:                  ecoflex-235cv 
tipus:     bombolla fina 
cabal mínim:    1  m³/ h / mdif
cabal màxim:    8 m³/ h / mdif 
cabal específic de disseny:   0 a 4  nm³/ h / mdif
diàmetre:     9´´ 
mida bombolla:    1 a 3 mm 
àrea efectiva:    0,038 m2 
número de perforacions:   5260
pressió màxima admisible:   2 kg/cm2
temperatura màxima:   80ºc
materials: 
kit de muntatge:    polipropilé
membrana:    epdm (santoprene)
suport:                    poliamida de vidre reforçada
cargoleria:    acer inoxidable 
acabats: 
segons l'estàndard del fabricant.

P- 58

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €696,71uGNRBA0002 Graella de distribució d'aire en el reactor biològic format per: 
Diàmetre escomesa: 50 mm
Número de difusors per graella: 12ut
Tipus de difusor: membrana de 9´´
Materials:
Canonades de distribució:PVC-ASTM D3915 amb 2% de TiO2
Abraçaderes, varetes, suports: acer inoxidable AISI-304

P- 59

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

 €2.895,13uGNRBA0003 Bufant d'èmbols rotatius. Servei: alimentació a xarxa d'aire. Bufants d'aspiració d'aire per a
subministrament a la xarxa d'aireació dels reactors biològics. Característiques:
Marca:  mapner o similar
Model:  sem.2 cga
fluid:     aire
cabal aspirat:    90/180 nm3/h
    97/194 m3/h
pressió d'aspiració:    1,013 bar
temperatura aspiració:   20ºc
pressió diferencial:    0,4 bar
temperatura d'impulsió:   74ºc
dn impulsió:    50 mm
pes grup amb motor :   121 kg
pes cabina:    77 kg
potència motor ventilador de cabina: 120 w
materials:
estator, fons i tapes en fundició gris:  en-gjl-200
èmbols i eixos en acer:   c 45 e
engranatges en acer :   al·leació de cimentació 18crmo4
bancada en fundició gris:   en-gjl--200
accionament:
velocitat del bufant:   2.200/3.350 rpm
velocitat del motor d'accionament:  3.000 rpm
potència absorbida a l'eix:   2,4/3,6 kw
potència del motor d'accionament:  5,5 kw
nivell sonor sense cabina insonoritzant:  75 db (a)
nivell sonor amb cabina insonoritzant:  65 db (a)
accessoris del grup: cabina antisonora, bancada, corrioles, corretges, tensor i protecció, filtre -
silenciós d'aspiració, silenciós d'impulsió, vàlvula de retenció, vàlvula de seguretat, suports
antivibratoris, maneguet  elàstic i abraçadores.

P- 60

(DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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 €177,33uGNRBA0005 Vàlvula papallona. Servei: control subministrament d'aire. Característiques:
Marca:  AVK o similar
Model:  wafer sèrie 75/10 palanca
pressió nominal:    pn 10 kg/cm²
accionament:                   palanca (sortida de bufants).
tipus de desmultiplicador:   manual sense fi corona
indicador de posició
materials:
cos:     fundició gris 
papallona:    acer inoxidable aisi 431
eixos:     acer inoxidable aisi 431
anell- seient:    epdm
acabats: segons estàndard del fabricant.

P- 61

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,29mGR130001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud
executada

P- 62

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €23,51uGR61211B Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

P- 63

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €24,72m2K9H1133A Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de
10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

P- 64

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

 €58,76mKF421CFAIHPY Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal ref. 102088X20 de la serie
Tubs d'INOXPRES , de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 65

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €500,00paPPALU001 Partida alçada de polipast manual, inclús estructura soport, acondicionament i acabat. Tipus: viga
carril. Capacitat nominal: 500 kg. Materials: cadenes d'elevació i comandament galvanitzades.

P- 66

(CINC-CENTS EUROS)

 €6.000,00paPPALU002 Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra,
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats,
tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries

P- 67

(SIS MIL EUROS)

 €30.000,00uPPALU003 Unitat de Sitema de desodorización.-Servei: desodorització edifici i espessidor. - Tipus: carbó
actiu.-
Cabal (m3 / h): 11.000.- Classe: torre cilíndrica vertical.- Material: torre cilíndrica vertical.- Material:
PE-HD.- Diàmetre (mm): 2.500.- Alçada (mm): 2.550. - Nº de passos d'home: 2.-Núm tubuladures
per buidatge en llits de carbó actiu: 2. - Nº de manòmetres en U per a mesura de pressió
diferencial en llits: 2. - Barret en chimenea.- Tramex suport en material PP per llits carbó
activat suportat mitjançant perfil d'acer tub quadrat reforzado.- Carbó actiu (kg): 2.700.
- Ventilador centrífug: - Cabal (m3 / h): 11.000.- Pressió estàtica (mca): 240.- Potència (kW): 15.-
Velocitat (rpm): 1.720.- Connexió directo.- Material de la carcassa: PP-H.- Material de la turbina:
PP-H. Segons EM020.

P- 68

(TRENTA MIL EUROS)

 €1.691,61uPPALU004 Ut Comporta canal.- Tipus: Marc fins arriba.- Ample (m): 0.3.- Alçada (m): 0.35.-Alçada màx
aigua: (m) 0.35.- Alçada d'accionament (m): 1.2.- Nº d'cargol .: 1.- Accionament manual.- Marc
i tauler: AISI 316L.Según EM017.-

P- 69

(MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €6.360,00uPPALU005 Envolvent del decantador.P- 70
(SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)
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 €8.854,56uPPALU006 Conjunt d'elements del decantador secundariP- 71
(VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.035,37uPPALU007 Sistema d'evacuació Skrimer.P- 72
(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2.000,00uPPALU008 Unitat de desinfecció. Dosificació d'hipoclorit de sodi en una càmera de contacte, estimada en
20,86 g Cl2/hora. Inclús equip de desinfecció (dipòsit, etc.).

P- 73

(DOS MIL EUROS)

 €1.000,00paPPALU009 Obra civil d'arqueta de cabalímetre.P- 74
(MIL EUROS)

 €11.250,00uPPALU010 UD Espessidor de fangs per gravetat.- Servei: tractament de fangos.- Rendiment d'eliminació
de sòlids en suspensió: 65-70% mes.- Rendiment eliminació de la matèria orgànica:
30-35% DBO5.- Forma geomètrica: troncocònica. - Cambra d'alimentació central: - Llavi perimetral
tipus Thomson.- Cambra d'alimentació central.- Tubuladures d'entrada i sortida en PVC i
presa de vaciado.- Deflector cilíndric de entrada.- Material: PRFV amb resines ortoftálicas.-
Diàmetre
(mm): 3.000 Alçada total (mm): 4.500.- Diàmetre canonada entrada de fangs (mm): 90. -Volum
(m3):
27,5. Segons EM019.

P- 75

(ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €10.000,00paPPALU011 Partida alçada per la demolició de l'antiga fossa sèptica, inclús demolició de l'estructura soterrada,
transport de les restes a abocador si calgués, i ompliment i compactació amb material de l'obra.

P- 76

(DEU MIL EUROS)

 €147,23uPPALU012 Con asimètric prefabricat de formigó armat, de 100 cm. de diàmetre inferior, 62,50 cm. de
diàmetre superior, alçada 60 cm., fins i tot mitjans auxiliars i col·locació.

P- 77

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €94,27uPPALU013 Marc i tapa de fundició de 62,50 cm. de diàmetre, fins i tot mitjans auxiliars i col·locació.P- 78
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

Barcelona, Maig de 2015

L´Autor del Projecte

Signat: Marçal Pino Font
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m3E4521AH4 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 1  €104,00

B065EH0B Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €75,25350

Altres conceptes 28,75 €

uE45AZ020 Porta batent de dues fulles, de 3,4 m d'amplària i 3 m d'alçària de llum de
pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb
planxa d'acer galvanitzat, reforçada per l'interior amb maneta i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, pintada amb dues capes de protecció antioxidant i dues d'acabat.

P- 2  €1.534,84

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,77800
BAFAN0001 Porta batent de dues fulles, de 2,5 m d'amplària i 3 m d'alçària de llum de

pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb
planxa d'acer galvanitzat, reforçada per l'interior amb maneta i pany, pintada
amb dues capes de protecció antioxidant i dues d'acabat.

 €1.250,10000

Altres conceptes 282,96 €

m3E45C18H4 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 3  €92,31

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €69,22740

Altres conceptes 23,08 €

m3E45C1KH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 4  €100,19

B065EV0B Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

 €76,72440

Altres conceptes 23,47 €

m2E52211NK Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30
peces/m2, com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 5  €37,81

B52211N0 Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30
peces/m2, com a màxim

 €13,54500

Altres conceptes 24,27 €

m2E618566K Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm,
de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment gris de
dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 6  €35,99

B0E244L6 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista,
gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

 €16,61905

Altres conceptes 19,37 €

m2E83A7A59 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de pedra gres,
serrada i sense polir, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada sobre perfileria
d'acer inoxidable

P- 7  €131,87

B0G11C0D Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores

 €52,71000

B83ZEF98 Perfileria d'acer inoxidable per a formació de façana ventilada amb peces
pedra natural d'entre entre 2,5 i 4 cm de gruix, per a fixació de la placa
oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge

 €25,65000

Altres conceptes 53,51 €

m2E881Q186 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments
sense revestir i acabat llis

P- 8  €17,21

B8816432 Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat llis, de designació CSIII W2,
segons la norma UNE-EN 998-1

 €2,59350
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Altres conceptes 14,62 €

uEAF2169C Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

P- 9  €152,77

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,01850

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €3,04260

BAF2139C Finestra d'alumini anoditzat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €130,39380

Altres conceptes 18,32 €

uEAFA110L Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils
de preu superior

P- 10  €514,77

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,45500

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,28730

BAFA110L Porta d'alumini anoditzat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de
preu superior

 €468,54090

Altres conceptes 40,49 €

m2EC171B23 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de
8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 11  €49,64

BC171B20 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm

 €36,59000

Altres conceptes 13,05 €

mEFC1VC22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 400x36,3 mm, sèrie
S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 12  €344,74

B0A72W00 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 400 mm de diàmetre interior  €1,52750
BFC1VC00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 400x36,3 mm,

sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €269,54520

BFWC1U20 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 400 mm de diàmetre, per a
soldar

 €20,68000

BFYC1U20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 400 mm de diàmetre, soldat

 €2,26000

Altres conceptes 50,73 €

uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 13  €170,59

BM313511 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €118,21000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €27,09000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000

Altres conceptes 25,02 €
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uEN62AB54 Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa
d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable
1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada en
pericó de canalització soterrada

P- 14  €206,04

BN62AB50 Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient metàl·lic,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa
d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable
1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent

 €176,20000

Altres conceptes 29,84 €

uEN8625E4 Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de
3´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 15  €128,75

BN8625E0 Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de
3´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic

 €82,61000

Altres conceptes 46,14 €

uEY00N0001 Instal.lació elèctrica interior dels edificis amb el cablejat interior i la
il·luminació i preses de corrent necessàries a cada dependència, seguint la
normativa vigent. La instal.lació dels tubs serà encastada en l'edifici principal i
superficial en l'edifici secundari.

P- 16  €2.999,99

BG0001 Interruptor general tipus TO-2-1/E o equivalent  €440,40000
BG0006 Commutador bipolar amb posició 0, tipus T0-2-8211E o equivalent  €37,76000
BG042U Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 25 mm, lliure d'halògens amb

grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent
 €45,75000

BG0A2U Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb
grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent

 €361,50000

BG170U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €99,75000

BG190U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x35 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €279,00000

BG1A0U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x50 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €465,00000

BG1B0U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x70 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €394,50000

BG1C0U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x95 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €426,60000

BG3000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €69,00000
Altres conceptes 380,73 €

uEY00N0002 Realització de la xarxa interior d'aigua freda i calenta, amb tub de coure,
claus de pas, clau general d'entrada, a més de la resta de treballs necessaris,
incloent-hi els materials, per a instal·lar 1 plat de dutxa, 1 lavabo, 1 inodor, 1
aigüera doble, 2 aixetes i resta accesoris d'habitual disposició a banys i
vestidors.

P- 17  €7.321,56

BF43N0001 Tubs de coure per a instal·lació d'aiuga freda i calenta, a més de accesoris  €1.250,25000
Altres conceptes 6.071,31 €
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uF6A14XSB Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

P- 18  €601,76

B6A14XSB Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat i plastificat

 €425,86000

Altres conceptes 175,90 €

mF6A19600 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals
de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 19  €19,14

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

 €3,66000

B6AZ3234 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 2,35 m

 €3,83520

B6AZA264 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i
plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m

 €2,85487

Altres conceptes 8,79 €

mF965M5ED Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 20  €31,17

B06NPF2P Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE-
235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades

 €6,08081

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

 €0,12802

B96515E0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

 €8,00100

Altres conceptes 16,96 €

m3F9A1401F Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

P- 21  €19,34

B0111000 Aigua  €0,04800
B03D1000 Terra seleccionada  €11,47700

Altres conceptes 7,82 €

m3F9G1D242 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat

P- 22  €76,75

B06B2300 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica

 €65,38350

Altres conceptes 11,37 €

uFDB17420 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 mP- 23  €17,52

B064300C 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

 €10,89320

Altres conceptes 6,63 €

uFNH47224 Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 1 bar, de preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 24  €1.126,66
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BNH47220 Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 1 bar, preu alt

 €944,36000

Altres conceptes 182,30 €

m2FR7217G0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 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 500 a 2000 m2

P- 25  €1,20

B0111000 Aigua  €0,00192
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,09930
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,36135
BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent  €0,18270
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,16600
BR4U1G00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N  €0,18655

Altres conceptes 0,20 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 26  €45,01

Altres conceptes 45,01 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 27  €2,65

Altres conceptes 2,65 €

m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de
roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 28  €7,57

Altres conceptes 7,57 €

m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 29  €0,76

B0111000 Aigua  €0,04800
Altres conceptes 0,71 €

m3G228L60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 30  €6,43

Altres conceptes 6,43 €

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

P- 31  €4,42

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

pròpia obra
 €0,45600

Altres conceptes 3,92 €

m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 32  €0,66

Altres conceptes 0,66 €

m3G31511H1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 33  €66,10
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B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €58,52760

Altres conceptes 7,57 €

kgG4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 34  €1,88

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,93000

Altres conceptes 0,95 €

kgG44B5112 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 35  €2,08

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,84000

Altres conceptes 1,24 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

P- 36  €1,17

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01070
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,65100

Altres conceptes 0,51 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocultP- 37  €35,01

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 28,83 €

uG4QP1622 Passarel·la d'accés a pantalà, prefabricada amb estructura d'alumini i
paviment de fusta tropical de 6 m de llargària i 1,1 m d'amplària, amb barana
d'alumini de 100 cm d'alçària, col·locada

P- 38  €3.938,08

B4QP1622 Passarel·la d'accés a pantalà, prefabricada, amb estructura d'alumini i
paviment de fusta tropical de 6 m de llargària i 1,1 m d'amplària, amb barana
d'alumini de 100 cm d'alçària

 €3.349,86000

Altres conceptes 588,22 €

m2G7B451D0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a
190 g/m2, col·locat sense adherir

P- 39  €1,99

B7B151D0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a
190 g/m2

 €0,60500

Altres conceptes 1,39 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 40  €19,61

B0111000 Aigua  €0,04800
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €17,43600

Altres conceptes 2,13 €

uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 41  €547,49
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €77,84760

B071UC01 Morter M-80  €4,49950
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
 €74,42000

BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

 €76,74000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €23,88000

Altres conceptes 176,71 €

mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 42  €175,12

B071UC01 Morter M-80  €8,99900
BDD1U014 Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de

registre
 €68,24000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €17,91000

Altres conceptes 79,97 €

mGF21HD11 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie
H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

P- 43  €94,51

B0A71N00 Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior  €0,53240
BF21HD00 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie
H segons UNE-EN 10255

 €44,44140

BFW21D10 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a roscar  €18,39600
BFY21D10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de

diàmetre 4´´, roscat
 €1,77000

Altres conceptes 29,37 €

mGFB1E425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 44  €19,79

BFB1E420 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €5,12040

Altres conceptes 14,67 €

mGFB1L425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 45  €62,55

BFB1L420 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €16,68720

Altres conceptes 45,86 €

mGFB1R425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 46  €133,39

BFB1R420 Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €41,26920

Altres conceptes 92,12 €

mGFC19A25 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie
S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

P- 47  €16,37
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BFC19A00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie
S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2

 €6,46680

BFWC1920 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a
soldar

 €2,79000

BFYC1920 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 63 mm de diàmetre, soldat

 €0,33000

Altres conceptes 6,78 €

uGNAC00001 Cabalímetre electromagnètic. Servei: mesura de cabal (varis).
Característiques:
Marca : Endress & hauser o similar
Model:  promag 50w 
display:     si 
diàmetre nominal:     varis (dn/ 25 - dn/ 150) 
pressió nominal:     pn/ 16 
escala de mesura:     vàries (0-17 m3/h a 0-600 m3/h) 
elèctrodes:     mesura, referència i tub buit. 
temperatura procés:    0...80ºc 
conductivitat  mínima del fluid:   5  s/cm 
tensió:      85...260 vac/. 45/65 hz 
tipus de protecció:    ip/67 
sortida analògica:    0/4...20 
sortida d'impulsos:    si 
protecció per a interferències:                   segons  ie/ (801/vde  0843 i 
recomanacions  namur) 
precisió:     0,5 % del valor mig. 
reproductibilitat:     0,1 %
materials: 
recobriment interior:     goma dura 
connexió a procés:    brides din 2501 en acer 
tub de mesura:     acer 1.4301 
material elèctrodes:     acer inox. 1.4571 
acabats: 
- segons estàndard del fabricant.

P- 48  €1.160,18

BDNEQUIP0002 Cabalímetre electromagnètic. Servei: mesura de cabal (varis).
Característiques:
Marca : Endress & hauser o similar
Model:  promag 50w 

 €1.045,00000

Altres conceptes 115,18 €

uGNAC00003 Rodet de desmuntatge. Servei: desmuntatge d'equips varis DN150.
Característiques:
Marca: Belgicast o similar
Model: bc-06-11
tipus:     aº/aº inox.
diàmetre nominal:    tots als amidaments 
pressió nominal:    pn 10
materials
cos:     acer i acer inoxidable

P- 49  €193,21

BDNEQUIP0003 Rodet de desmuntatge. Servei: desmuntatge d'equips varis DN150.
Característiques:
Marca: Belgicast o similar

 €135,00000

Altres conceptes 58,21 €

uGNAC00004 Con de reducció composat pels següents elements:
Diàmetre nominal: 200 a 150 mm
Connexió: per brides s/DIN 2576 de 10 mm de gruix
Materials: canonada d'acer inoxidable AISI-304 de 2 mm de gruix
amb doble soldadura longitudinal interior i exterior
Inclou: brides, cons, colzes, tés, juntes, suports, accessoris,
cargoleria,...

P- 50  €478,26

BDNEQUIP0004 Con de reducció de diàmetre nominal: 200 a 150 mm amb acer inoxidable
AISI-304 de 2 mm de gruix

 €390,52000

Altres conceptes 87,74 €
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uGNDS00002 Canal perimetral contruït en PRFV de dimensions 0,30 m de fons i 0,10 m
d'ample segons configuració dels plànols.

P- 51  €9,73

BDNEQUIP0011 Canal perimetral contruït en PRFV de dimensions 0,30 m de fons i 0,10 m
d'ample

 €7,35000

Altres conceptes 2,38 €

uGNPRET0001 Reixa de gruixuts d'entrada. Servei: Retenció de sòlids gruixuts d'entrada.
Cistella de reixa de 3 costat i fons oberta per dalt. Característiques:
tipus d' aigua a tractar:   residual
tipus de reixa:    cistella de neteja manual
servei:      intermitent
tipus de funcionament:    neteja manual
diàmetre de la canonada servida:    dni500
ubicació:      pou d'arribada n. 6
dimensions de la cistella:    0,6 (ample) x 0,3 (fons) x 0,8 (alçada) m
alçada de descarrega:    3,3 m aprox.
pas útil entre barrotes:    100 mm
espessor de los barrots:    25 mm
materials:
bastidor i marc:     acer al c galvanitzat a42b
reixeta filtrant:     acer  inox. aisi 304
cargoleria:      acer  inox. aisi 304
tubs, guies correderes:    acer  inox. aisi 304

P- 52  €1.266,09

BDNEQUIP0015 Reixa de gruixuts d'entrada. Servei: Retenció de sòlids gruixuts d'entrada.
Cistella de reixa de 3 costat i fons oberta per dalt.

 €1.030,25000

Altres conceptes 235,84 €

uGNPRET0003 Tamís de fins rotatiu. Servei: retenció de sòlids fins d'entrada. Tamís de fins
de tambor rotatiu vertical amb extracció cap a superfície dels sòlids
mitjançant cargol sense fi vertical amb premsa de residus integrada. fins al
20-35% ms, amb evacuació d'aigua de premsat i connexió d'aigua de neteja.
neteja de la zona de tamisat per un raspall fixat a l'hèlix del cargol.
Característiques:
Marca:  Huber o similar
Model:  rotamat rok 4 bg300
tipus de agua a tractar:   residual
tipus de tamís:    tambor filtrant automàtica
servei:      intermitent
tipus de funcionament:    automàtic/manual/temporitzat
diàmetre de canonada:    dni 500 amb reducció a dn200
cabal de treball:     46 l/s
pas útil:      6 mm
diàmetre del tambor:    300 mm
longitud total de la màquina:   7100 mm
alçada de descàrrega.    1450 mm
materials:
tots els components en contacte amb el medi: acer inox. aisi 304/321
(1.4301/1.4541).
accionament:
potencia:      1,5 kw
n:       8,3 min-1
protecció motor:    ip65
tensió:     400 v
in:       3,6 a
fabricant:      bauer o similar
índex de protecció:     ex = eex eii t3
freqüència:      50 hz

P- 53  €20.019,02

BDNEQUIP0017 Tamís de fins rotatiu vertical amb extracció cap a superfície dels sòlids
mitjançant cargol sense fi vertical amb premsa de residus integrada. fins al
20-35% ms, amb evacuació d'aigua de premsat i connexió d'aigua de neteja.
neteja de la zona de tamisat per un raspall fixat a l'hèlix del cargol.
Característiques:
Marca:  Huber o similar
Model:  rotamat rok 4 bg300

 €18.010,65000

Altres conceptes 2.008,37 €
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uGNPRET0010 UD Contenidor. Servei: Emmagatzematge de residuos.Características:
Capacitat (m3): 4,0. - Material:
Xapa d'acer. Acabats: - Imprimació i esmalt amb tractament electrostàtic.
segons
EM004.

P- 54  €599,99

BDNEQUIP0021 Contenidor 1100 L. Servei: dipòsit i acumulació de residus de pretractament.
Característiques:
Marca:  Ros roca o similar
Model:  mgb 660

 €468,01000

Altres conceptes 131,98 €

uGNPRET002 UD Reixa manual.- Servei: Desbast en canal.- Característiques: - Amplada
(mm): 350.- Alçada
(mm): 800.- Llum lliure (mm): 6.- Dimensió de barra (mm): 14.- Materials: acer
inox. AISI 304. -
Fins i tot cistellet de neteja. Segons EM001.

P- 55  €1.200,00

Sense descomposició 1.200,00 €

uGNRB00003 Agitador hiperboloide cambra anòxica. Servei: homogeneització cambra
anòxica. Agitació vertical central de baixa velocitat per facilitar la barreja de
les condicions anòxiques. Característiques:
Marca:  invent o similar
Model:  hyperclassic hcm/1500
diàmetre cos hiperboloide:    1.500 mm
velocitat:      24 rpm
velocitat mitjana de circulació de fons:   > 62 cm/s
capacitat de bombament de l'agitador:   > 1,3 m3/s
materials:
motor:     carcassa en ferro recobert amb epoxy d'a.q.
placa de muntatge:                   acer al c amb alta protecció.
eix amb brida connexió:                  prfv d'alta qualitat.
cos hiperboloide: prfv d'alta qualitat recobert de gel biològicament
neutre.
cargoleria:     astm 316
accionament:
potencia instal·lada:   0,55 kw
potencia a l'eix:    0,23 kw
potencia consumida:   0,33 kw
densitat de potència:   4,2 w/m3 
reserva de potència:   > 55 %
voltatge:     400 v
consum nominal a l'arrencada:  6,0 a.

P- 56  €6.112,74

BDNEQUIP0025 Agitador hiperboloide cambra anòxica d'eix vertical. Característiques:
Marca:  invent o similar
Model:  hyperclassic hcm/1500

 €4.875,21000

Altres conceptes 1.237,53 €
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uGNRB00004 Bombament de recirculació interna. Servei: bombament fangs de sortida de
reactor a anòxica. Característiques: 
Marca:  Flygt o similar
Model:  cp-3057.181-ht
tipus:     centrífuga submergible 
tipus instal·lació:    fixa, exorable mitjançant tubs guia
impulsor:     mono canal tancat
número de corba:    53-264
diàmetre d'impulsor:    112 mm 
pas de sòlids:    48 mm 
sortida de voluta:    dn50 
temperatura del fluid:   màxim 40ºc
pes:     34 kg 
estanquitat de l'eix: juntes mecàniques dobles autolubricades per
oli 
materials: 
allotjament  motor:    fosa grisa  gg 20
difusor i impulsor:    acer inoxidable aisi 304
accionament: 
potència en eix motor:   1,7 kw 
velocitat:     2.850 r.p.m
altres elements: 
connexió de descàrrega per a acoplament automàtic de les bombes. 
cadena d'acer inoxidable i tub guia. 
acabats:  
segons l'estàndard del fabricant

P- 57  €1.396,67

BDNEQUIP0026 Bombament de recirculació interna. Servei: bombament fangs de sortida de
reactor a anòxica. Característiques: 
Marca:  Flygt o similar
Model:  cp-3057.181-ht

 €1.265,20000

Altres conceptes 131,47 €

uGNRBA0001 Difusors. Servei: subministrament aire recinte biològic. Característiques: 
Marca:  Ecologix o similar
Model:                  ecoflex-235cv 
tipus:     bombolla fina 
cabal mínim:    1  m³/ h / mdif
cabal màxim:    8 m³/ h / mdif 
cabal específic de disseny:   0 a 4  nm³/ h / mdif
diàmetre:     9´´ 
mida bombolla:    1 a 3 mm 
àrea efectiva:    0,038 m2 
número de perforacions:   5260
pressió màxima admisible:   2 kg/cm2
temperatura màxima:   80ºc
materials: 
kit de muntatge:    polipropilé
membrana:    epdm (santoprene)
suport:                    poliamida de vidre reforçada
cargoleria:    acer inoxidable 
acabats: 
segons l'estàndard del fabricant.

P- 58  €23,22

BDNEQUIP0028 Difusors. Servei: subministrament aire recinte biològic. Característiques: 
Marca:  Ecologix o similar
Model:                  ecoflex-235cv 

 €17,60000

Altres conceptes 5,62 €

uGNRBA0002 Graella de distribució d'aire en el reactor biològic format per: 
Diàmetre escomesa: 50 mm
Número de difusors per graella: 12ut
Tipus de difusor: membrana de 9´´
Materials:
Canonades de distribució:PVC-ASTM D3915 amb 2% de TiO2
Abraçaderes, varetes, suports: acer inoxidable AISI-304

P- 59  €696,71
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BDNEQUIP0029 Graella de distribució d'aire en el reactor biològic de diàmetre escomesa: 50
mm, per a  14 ut de difusors
Canonades de distribució:PVC-ASTM D3915 amb 2% de TiO2
Abraçaderes, varetes, suports: acer inoxidable AISI-304

 €565,30000

Altres conceptes 131,41 €

uGNRBA0003 Bufant d'èmbols rotatius. Servei: alimentació a xarxa d'aire. Bufants
d'aspiració d'aire per a subministrament a la xarxa d'aireació dels reactors
biològics. Característiques:
Marca:  mapner o similar
Model:  sem.2 cga
fluid:     aire
cabal aspirat:    90/180 nm3/h
    97/194 m3/h
pressió d'aspiració:    1,013 bar
temperatura aspiració:   20ºc
pressió diferencial:    0,4 bar
temperatura d'impulsió:   74ºc
dn impulsió:    50 mm
pes grup amb motor :   121 kg
pes cabina:    77 kg
potència motor ventilador de cabina: 120 w
materials:
estator, fons i tapes en fundició gris:  en-gjl-200
èmbols i eixos en acer:   c 45 e
engranatges en acer :   al·leació de cimentació 18crmo4
bancada en fundició gris:   en-gjl--200
accionament:
velocitat del bufant:   2.200/3.350 rpm
velocitat del motor d'accionament:  3.000 rpm
potència absorbida a l'eix:   2,4/3,6 kw
potència del motor d'accionament:  5,5 kw
nivell sonor sense cabina insonoritzant:  75 db (a)
nivell sonor amb cabina insonoritzant:  65 db (a)
accessoris del grup: cabina antisonora, bancada, corrioles, corretges, tensor
i protecció, filtre - silenciós d'aspiració, silenciós d'impulsió, vàlvula de
retenció, vàlvula de seguretat, suports antivibratoris, maneguet elàstic i
abraçadores.

P- 60  €2.895,13

BDNEQUIP0030 Bufant d'èmbols rotatius d'aspiració d'aire per a subministrament a la xarxa
d'aireació dels reactors biològics. Característiques:
Marca:  mapner o similar
Model:  sem.2 cga

 €2.357,32000

Altres conceptes 537,81 €

uGNRBA0005 Vàlvula papallona. Servei: control subministrament d'aire. Característiques:
Marca:  AVK o similar
Model:  wafer sèrie 75/10 palanca
pressió nominal:    pn 10 kg/cm²
accionament:                   palanca (sortida de bufants).
tipus de desmultiplicador:   manual sense fi corona
indicador de posició
materials:
cos:     fundició gris 
papallona:    acer inoxidable aisi 431
eixos:     acer inoxidable aisi 431
anell- seient:    epdm
acabats: segons estàndard del fabricant.

P- 61  €177,33

BDNEQUIP0032 Vàlvula papallona. Servei: control subministrament d'aire. Característiques:
Marca:  AVK o similar
Model:  wafer sèrie 75/10 palanca

 €135,20000

Altres conceptes 42,13 €

mGR130001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície
d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de
fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

P- 62  €0,29
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BRZ0001 Estaca de replanteig 5x5 cm  €0,05500
BRZ0002 Cinta bicolor de senyalització de plàstic  €0,08000

Altres conceptes 0,16 €

uGR61211B Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg

P- 63  €23,51

B0111000 Aigua  €0,04147
BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a

granel
 €0,87955

Altres conceptes 22,59 €

m2K9H1133A Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

P- 64  €24,72

B0552300 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

 €0,41000

B9H11331 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €10,06047

Altres conceptes 14,25 €

mKF421CFAIHPY Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal ref.
102088X20 de la serie Tubs d'INOXPRES , de 88,9 mm de diàmetre exterior
i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 65  €58,76

B0A7BC00 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior  €0,81900
BF421CF0IHPY Tub acer inoxidable AISI-304, de diàmetre 88 mm i 2,0 mm de gruix, Sèrie 2

segons norma UNE-EN 10312, ref. 102088X20 de la serie Tubs
d'INOXPRES

 €26,40780

BFW41K10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

 €17,79900

Altres conceptes 13,73 €

paPPALU001 Partida alçada de polipast manual, inclús estructura soport, acondicionament
i acabat. Tipus: viga carril. Capacitat nominal: 500 kg. Materials: cadenes
d'elevació i comandament galvanitzades.

P- 66  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

paPPALU002 Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les
instal·lacions de l'obra,
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes
homologats,
tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries

P- 67  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €
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uPPALU003 Unitat de Sitema de desodorización.-Servei: desodorització edifici i
espessidor. - Tipus: carbó actiu.-
Cabal (m3 / h): 11.000.- Classe: torre cilíndrica vertical.- Material: torre
cilíndrica vertical.- Material:
PE-HD.- Diàmetre (mm): 2.500.- Alçada (mm): 2.550. - Nº de passos d'home:
2.-Núm tubuladures
per buidatge en llits de carbó actiu: 2. - Nº de manòmetres en U per a mesura
de pressió
diferencial en llits: 2. - Barret en chimenea.- Tramex suport en material PP
per llits carbó
activat suportat mitjançant perfil d'acer tub quadrat reforzado.- Carbó actiu
(kg): 2.700.
- Ventilador centrífug: - Cabal (m3 / h): 11.000.- Pressió estàtica (mca): 240.-
Potència (kW): 15.-
Velocitat (rpm): 1.720.- Connexió directo.- Material de la carcassa: PP-H.-
Material de la turbina:
PP-H. Segons EM020.

P- 68  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

uPPALU004 Ut Comporta canal.- Tipus: Marc fins arriba.- Ample (m): 0.3.- Alçada (m):
0.35.-Alçada màx
aigua: (m) 0.35.- Alçada d'accionament (m): 1.2.- Nº d'cargol .: 1.-
Accionament manual.- Marc
i tauler: AISI 316L.Según EM017.-

P- 69  €1.691,61

Sense descomposició 1.691,61 €

uPPALU005 Envolvent del decantador.P- 70  €6.360,00

Sense descomposició 6.360,00 €

uPPALU006 Conjunt d'elements del decantador secundariP- 71  €8.854,56

Sense descomposició 8.854,56 €

uPPALU007 Sistema d'evacuació Skrimer.P- 72  €1.035,37

Sense descomposició 1.035,37 €

uPPALU008 Unitat de desinfecció. Dosificació d'hipoclorit de sodi en una càmera de
contacte, estimada en 20,86 g Cl2/hora. Inclús equip de desinfecció (dipòsit,
etc.).

P- 73  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €

paPPALU009 Obra civil d'arqueta de cabalímetre.P- 74  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

uPPALU010 UD Espessidor de fangs per gravetat.- Servei: tractament de fangos.-
Rendiment d'eliminació
de sòlids en suspensió: 65-70% mes.- Rendiment eliminació de la matèria
orgànica:
30-35% DBO5.- Forma geomètrica: troncocònica. - Cambra d'alimentació
central: - Llavi perimetral
tipus Thomson.- Cambra d'alimentació central.- Tubuladures d'entrada i
sortida en PVC i
presa de vaciado.- Deflector cilíndric de entrada.- Material: PRFV amb
resines ortoftálicas.- Diàmetre
(mm): 3.000 Alçada total (mm): 4.500.- Diàmetre canonada entrada de fangs
(mm): 90. -Volum (m3):
27,5. Segons EM019.

P- 75  €11.250,00

Sense descomposició 11.250,00 €

paPPALU011 Partida alçada per la demolició de l'antiga fossa sèptica, inclús demolició de
l'estructura soterrada, transport de les restes a abocador si calgués, i
ompliment i compactació amb material de l'obra.

P- 76  €10.000,00
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Sense descomposició 10.000,00 €

uPPALU012 Con asimètric prefabricat de formigó armat, de 100 cm. de diàmetre inferior,
62,50 cm. de
diàmetre superior, alçada 60 cm., fins i tot mitjans auxiliars i col·locació.

P- 77  €147,23

Sense descomposició 147,23 €

uPPALU013 Marc i tapa de fundició de 62,50 cm. de diàmetre, fins i tot mitjans auxiliars i
col·locació.

P- 78  €94,27

Sense descomposició 94,27 €

Barcelona, Maig de 2015

L´Autor del Projecte

Signat: Marçal Pino Font
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OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES EXTERIORS01

SUBCAPÍTOL COL·LECTOR D'ARRIBADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

2.040,0007,57 15.442,80

2 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 41)

10,000547,49 5.474,90

3 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 42)

12,000175,12 2.101,44

4 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 23)

10,00017,52 175,20

5 GFB1R425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 46)

548,100133,39 73.111,06

6 PPALU012 u Con asimètric prefabricat de formigó armat, de 100 cm. de
diàmetre inferior, 62,50 cm. de
diàmetre superior, alçada 60 cm., fins i tot mitjans auxiliars i
col·locació. (P - 77)

10,000147,23 1.472,30

7 PPALU013 u Marc i tapa de fundició de 62,50 cm. de diàmetre, fins i tot mitjans
auxiliars i col·locació. (P - 78)

10,00094,27 942,70

8 K9H1133A m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de
10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (P - 64)

730,00024,72 18.045,60

9 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 30)

1.980,0006,43 12.731,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 129.497,40

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES EXTERIORS01

SUBCAPÍTOL EMISSARI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 41)

1,000547,49 547,49

2 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 23)

1,00017,52 17,52

3 GFB1R425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 46)

82,100133,39 10.951,32

4 PPALU012 u Con asimètric prefabricat de formigó armat, de 100 cm. de
diàmetre inferior, 62,50 cm. de
diàmetre superior, alçada 60 cm., fins i tot mitjans auxiliars i
col·locació. (P - 77)

1,000147,23 147,23

EUR
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5 PPALU013 u Marc i tapa de fundició de 62,50 cm. de diàmetre, fins i tot mitjans
auxiliars i col·locació. (P - 78)

1,00094,27 94,27

6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

150,0007,57 1.135,50

7 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 30)

142,0006,43 913,06

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 13.806,39

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES EXTERIORS01

SUBCAPÍTOL CAMÍ D'ACCÉS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 40)

162,00019,61 3.176,82

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

48,0007,57 363,36

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 31)

35,7004,42 157,79

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 3.697,97

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES EXTERIORS01

SUBCAPÍTOL DEMOLICIÓ ANTIGA FOSSA SÈPTICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPALU011 pa Partida alçada per la demolició de l'antiga fossa sèptica, inclús
demolició de l'estructura soterrada, transport de les restes a
abocador si calgués, i ompliment i compactació amb material de
l'obra. (P - 76)

1,00010.000,00 10.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 10.000,00

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

40,00045,01 1.800,40

2 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 32)

3.250,0000,66 2.145,00

EUR
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3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 27)

8.287,5002,65 21.961,88

4 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor
de plàstic, mesurada la longitud executada (P - 62)

250,0000,29 72,50

APARTATTOTAL 01.02.01.01 25.979,78

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT POU DE GRUIXUTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

16,2457,57 122,97

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult (P - 37) 32,00035,01 1.120,32

3 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
33)

0,36166,10 23,86

4 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 1)

3,536104,00 367,74

5 E45C1KH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 4)

0,722100,19 72,34

APARTATTOTAL 01.02.01.02 1.707,23

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT CANALS DE DESBAST03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult (P - 37) 83,20035,01 2.912,83

2 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
33)

1,80066,10 118,98

3 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 1)

14,560104,00 1.514,24

4 E45C1KH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 4)

5,400100,19 541,03

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 36)

2.619,7901,17 3.065,15

APARTATTOTAL 01.02.01.03 8.152,23

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

EUR
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APARTAT REACTOR BIOLÒGIC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

186,0507,57 1.408,40

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult (P - 37) 290,72035,01 10.178,11

3 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
33)

4,09666,10 270,75

4 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 1)

32,940104,00 3.425,76

5 E45C1KH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 4)

16,384100,19 1.641,51

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 36)

16.114,1701,17 18.853,58

APARTATTOTAL 01.02.01.04 35.778,11

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT CANAL DE DESINFECCIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

104,9757,57 794,66

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult (P - 37) 154,00035,01 5.391,54

3 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
33)

2,33866,10 154,54

4 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 1)

23,100104,00 2.402,40

5 E45C1KH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 4)

12,113100,19 1.213,60

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 36)

11.504,1001,17 13.459,80

APARTATTOTAL 01.02.01.05 23.416,54

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT POU DE SORTIDA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

11,2507,57 85,16

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult (P - 37) 21,00035,01 735,21

EUR
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3 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
33)

0,62566,10 41,31

4 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 1)

2,625104,00 273,00

5 E45C1KH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 4)

1,875100,19 187,86

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 36)

292,7801,17 342,55

APARTATTOTAL 01.02.01.06 1.665,09

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT CONDUCCIONS INTERIORS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 31)

58,5004,42 258,57

2 GFB1R425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 46)

64,000133,39 8.536,96

3 GFB1L425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 45)

21,00062,55 1.313,55

4 KF421CFAIHPY m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura
longitudinal ref. 102088X20 de la serie Tubs d'INOXPRES , de
88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 65)

18,00058,76 1.057,68

5 GFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 44)

17,00019,79 336,43

6 GF21HD11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3
mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 43)

16,00094,51 1.512,16

APARTATTOTAL 01.02.01.07 13.015,35

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT EDIFICI08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

16,8967,57 127,90

2 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
33)

1,56866,10 103,64

EUR
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3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 29)

50,0000,76 38,00

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult (P - 37) 5,54035,01 193,96

5 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 1)

32,940104,00 3.425,76

6 E45C1KH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 4)

15,360100,19 1.538,92

7 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 3)

50,00092,31 4.615,50

8 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 36)

104,7301,17 122,53

9 G4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 34)

1.401,6001,88 2.635,01

10 G44B5112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 35)

4.181,0282,08 8.696,54

11 E52211NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de
30 peces/m2, com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 5)

47,84037,81 1.808,83

12 E618566K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica (P - 6)

135,64035,99 4.881,68

13 EY00N0001 u Instal.lació elèctrica interior dels edificis amb el cablejat interior i
la il·luminació i preses de corrent necessàries a cada
dependència, seguint la normativa vigent. La instal.lació dels tubs
serà encastada en l'edifici principal i superficial en l'edifici
secundari. (P - 16)

1,0002.999,99 2.999,99

14 EY00N0002 u Realització de la xarxa interior d'aigua freda i calenta, amb tub de
coure, claus de pas, clau general d'entrada, a més de la resta de
treballs necessaris, incloent-hi els materials, per a instal·lar 1 plat
de dutxa, 1 lavabo, 1 inodor, 1 aigüera doble, 2 aixetes i resta
accesoris d'habitual disposició a banys i vestidors. (P - 17)

1,0007.321,56 7.321,56

15 E83A7A59 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de
pedra gres, serrada i sense polir, amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores, de 40 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col·locada sobre perfileria d'acer inoxidable (P - 7)

78,300131,87 10.325,42

16 E881Q186 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment
sobre paraments sense revestir i acabat llis (P - 8)

55,34017,21 952,40

17 EAFA110L u Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215
cm, elaborada amb perfils de preu superior (P - 10)

1,000514,77 514,77

18 E45AZ020 u Porta batent de dues fulles, de 3,4 m d'amplària i 3 m d'alçària de
llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, reforçada
per l'interior amb maneta i pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, pintada amb
dues capes de protecció antioxidant i dues d'acabat. (P - 2)

1,0001.534,84 1.534,84

EUR
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19 EAF2169C u Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana (P - 9)

8,000152,77 1.222,16

20 EC171B23 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini (P - 11)

10,24049,64 508,31

21 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 13)

2,000170,59 341,18

22 PPALU001 pa Partida alçada de polipast manual, inclús estructura soport,
acondicionament i acabat. Tipus: viga carril. Capacitat nominal:
500 kg. Materials: cadenes d'elevació i comandament
galvanitzades.
 (P - 66)

1,000500,00 500,00

APARTATTOTAL 01.02.01.08 54.408,90

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT URBANITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

90,0007,57 681,30

2 F9G1D242 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (P - 22)

140,00076,75 10.745,00

3 F965M5ED m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
20)

130,00031,17 4.052,10

4 G7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P -
39)

350,0001,99 696,50

5 F9A1401F m3 Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM (P - 21)

35,00019,34 676,90

6 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars (P - 19)

165,00019,14 3.158,10

7 F6A14XSB u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix,
muntants de tub de 100x100x2 mm, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 18)

1,000601,76 601,76

EUR
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8 FR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
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 500 a 2000 m2 (P - 25)

700,0001,20 840,00

9 GR61211B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg (P - 63)

140,00023,51 3.291,40

APARTATTOTAL 01.02.01.09 24.743,06

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL01

APARTAT DESODORITZACIÓ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist i ocult (P - 37) 2,86835,01 100,41

2 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
33)

1,54366,10 101,99

3 PPALU003 u Unitat de Sitema de desodorización.-Servei: desodorització edifici
i espessidor. - Tipus: carbó actiu.-
Cabal (m3 / h): 11.000.- Classe: torre cilíndrica vertical.- Material:
torre cilíndrica vertical.- Material:
PE-HD.- Diàmetre (mm): 2.500.- Alçada (mm): 2.550. - Nº de
passos d'home: 2.-Núm tubuladures
per buidatge en llits de carbó actiu: 2. - Nº de manòmetres en U
per a mesura de pressió
diferencial en llits: 2. - Barret en chimenea.- Tramex suport en
material PP per llits carbó
activat suportat mitjançant perfil d'acer tub quadrat reforzado.-
Carbó actiu (kg): 2.700.
- Ventilador centrífug: - Cabal (m3 / h): 11.000.- Pressió estàtica
(mca): 240.- Potència (kW): 15.-
Velocitat (rpm): 1.720.- Connexió directo.- Material de la
carcassa: PP-H.- Material de la turbina:
PP-H. Segons EM020. (P - 68)

1,00030.000,00 30.000,00

4 GFC19A25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 47)

8,00016,37 130,96

5 EFC1VC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
400x36,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 12)

50,000344,74 17.237,00

APARTATTOTAL 01.02.01.10 47.570,36

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

APARTAT PRETRACTAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNPRET0001 u Reixa de gruixuts d'entrada. Servei: Retenció de sòlids gruixuts
d'entrada. Cistella de reixa de 3 costat i fons oberta per dalt.

1,0001.266,09 1.266,09

EUR
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Característiques:
tipus d' aigua a tractar:   residual
tipus de reixa:    cistella de neteja manual
servei:      intermitent
tipus de funcionament:    neteja manual
diàmetre de la canonada servida:    dni500
ubicació:      pou d'arribada n. 6
dimensions de la cistella: 0,6 (ample) x 0,3 (fons) x 0,8 (alçada)
m
alçada de descarrega:    3,3 m aprox.
pas útil entre barrotes:    100 mm
espessor de los barrots:    25 mm
materials:
bastidor i marc:     acer al c galvanitzat a42b
reixeta filtrant:     acer  inox. aisi 304
cargoleria:      acer  inox. aisi 304
tubs, guies correderes:    acer  inox. aisi 304
 (P - 52)

2 GNPRET0003 u Tamís de fins rotatiu. Servei: retenció de sòlids fins d'entrada.
Tamís de fins de tambor rotatiu vertical amb extracció cap a
superfície dels sòlids mitjançant cargol sense fi vertical amb
premsa de residus integrada. fins al 20-35% ms, amb evacuació
d'aigua de premsat i connexió d'aigua de neteja. neteja de la
zona de tamisat per un raspall fixat a l'hèlix del cargol.
Característiques:
Marca:  Huber o similar
Model:  rotamat rok 4 bg300
tipus de agua a tractar:   residual
tipus de tamís:    tambor filtrant automàtica
servei:      intermitent
tipus de funcionament:    automàtic/manual/temporitzat
diàmetre de canonada:    dni 500 amb reducció a dn200
cabal de treball:     46 l/s
pas útil:      6 mm
diàmetre del tambor:    300 mm
longitud total de la màquina:   7100 mm
alçada de descàrrega.    1450 mm
materials:
tots els components en contacte amb el medi: acer inox. aisi
304/321 (1.4301/1.4541).
accionament:
potencia:      1,5 kw
n:       8,3 min-1
protecció motor:    ip65
tensió:     400 v
in:       3,6 a
fabricant:      bauer o similar
índex de protecció:     ex = eex eii t3
freqüència:      50 hz
 (P - 53)

1,00020.019,02 20.019,02

3 GNPRET0010 u UD Contenidor. Servei: Emmagatzematge de
residuos.Características: Capacitat (m3): 4,0. - Material:
Xapa d'acer. Acabats: - Imprimació i esmalt amb tractament
electrostàtic. segons
EM004.
 (P - 54)

1,000599,99 599,99

4 PPALU004 u Ut Comporta canal.- Tipus: Marc fins arriba.- Ample (m): 0.3.-
Alçada (m): 0.35.-Alçada màx
aigua: (m) 0.35.- Alçada d'accionament (m): 1.2.- Nº d'cargol .: 1.-
Accionament manual.- Marc
i tauler: AISI 316L.Según EM017.- (P - 69)

4,0001.691,61 6.766,44

5 GNPRET002 u UD Reixa manual.- Servei: Desbast en canal.- Característiques: -
Amplada (mm): 350.- Alçada
(mm): 800.- Llum lliure (mm): 6.- Dimensió de barra (mm): 14.-

1,0001.200,00 1.200,00

EUR
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Materials: acer inox. AISI 304. -
Fins i tot cistellet de neteja. Segons EM001. (P - 55)

APARTATTOTAL 01.02.02.01 29.851,54

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

APARTAT REACTOR BIOLÒGIC I DECANTADOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4QP1622 u Passarel·la d'accés a pantalà, prefabricada amb estructura
d'alumini i paviment de fusta tropical de 6 m de llargària i 1,1 m
d'amplària, amb barana d'alumini de 100 cm d'alçària, col·locada
(P - 38)

1,0003.938,08 3.938,08

2 PPALU005 u Envolvent del decantador. (P - 70) 1,0006.360,00 6.360,00

3 PPALU006 u Conjunt d'elements del decantador secundari (P - 71) 1,0008.854,56 8.854,56

4 GNRBA0003 u Bufant d'èmbols rotatius. Servei: alimentació a xarxa d'aire.
Bufants d'aspiració d'aire per a subministrament a la xarxa
d'aireació dels reactors biològics. Característiques:
Marca:  mapner o similar
Model:  sem.2 cga
fluid:     aire
cabal aspirat:    90/180 nm3/h
    97/194 m3/h
pressió d'aspiració:    1,013 bar
temperatura aspiració:   20ºc
pressió diferencial:    0,4 bar
temperatura d'impulsió:   74ºc
dn impulsió:    50 mm
pes grup amb motor :   121 kg
pes cabina:    77 kg
potència motor ventilador de cabina: 120 w
materials:
estator, fons i tapes en fundició gris:  en-gjl-200
èmbols i eixos en acer:   c 45 e
engranatges en acer :   al·leació de cimentació 18crmo4
bancada en fundició gris:   en-gjl--200
accionament:
velocitat del bufant:   2.200/3.350 rpm
velocitat del motor d'accionament:  3.000 rpm
potència absorbida a l'eix:   2,4/3,6 kw
potència del motor d'accionament:  5,5 kw
nivell sonor sense cabina insonoritzant:  75 db (a)
nivell sonor amb cabina insonoritzant:  65 db (a)
accessoris del grup: cabina antisonora, bancada, corrioles,
corretges, tensor i protecció, filtre - silenciós d'aspiració, silenciós
d'impulsió, vàlvula de retenció, vàlvula de seguretat, suports
antivibratoris, maneguet  elàstic i abraçadores. (P - 60)

2,0002.895,13 5.790,26

5 GNRBA0002 u Graella de distribució d'aire en el reactor biològic format per: 
Diàmetre escomesa: 50 mm
Número de difusors per graella: 12ut
Tipus de difusor: membrana de 9´´
Materials:
Canonades de distribució:PVC-ASTM D3915 amb 2% de TiO2
Abraçaderes, varetes, suports: acer inoxidable AISI-304 (P - 59)

4,000696,71 2.786,84

6 GNRBA0001 u Difusors. Servei: subministrament aire recinte biològic.
Característiques: 
Marca:  Ecologix o similar
Model:                  ecoflex-235cv 
tipus:     bombolla fina 

48,00023,22 1.114,56

EUR
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cabal mínim:    1  m³/ h / mdif
cabal màxim:    8 m³/ h / mdif 
cabal específic de disseny:   0 a 4  nm³/ h / mdif
diàmetre:     9´´ 
mida bombolla:    1 a 3 mm 
àrea efectiva:    0,038 m2 
número de perforacions:   5260
pressió màxima admisible:   2 kg/cm2
temperatura màxima:   80ºc
materials: 
kit de muntatge:    polipropilé
membrana:    epdm (santoprene)
suport:                    poliamida de vidre reforçada
cargoleria:    acer inoxidable 
acabats: 
segons l'estàndard del fabricant.
 (P - 58)

7 GNRB00004 u Bombament de recirculació interna. Servei: bombament fangs de
sortida de reactor a anòxica. Característiques: 
Marca:  Flygt o similar
Model:  cp-3057.181-ht
tipus:     centrífuga submergible 
tipus instal·lació:    fixa, exorable mitjançant tubs guia
impulsor:     mono canal tancat
número de corba:    53-264
diàmetre d'impulsor:    112 mm 
pas de sòlids:    48 mm 
sortida de voluta:    dn50 
temperatura del fluid:   màxim 40ºc
pes:     34 kg 
estanquitat de l'eix: juntes mecàniques dobles
autolubricades per oli 
materials: 
allotjament  motor:    fosa grisa  gg 20
difusor i impulsor:    acer inoxidable aisi 304
accionament: 
potència en eix motor:   1,7 kw 
velocitat:     2.850 r.p.m
altres elements: 
connexió de descàrrega per a acoplament automàtic de les
bombes. 
cadena d'acer inoxidable i tub guia. 
acabats:  
segons l'estàndard del fabricant
 (P - 57)

1,0001.396,67 1.396,67

8 KF421CFAIHPY m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura
longitudinal ref. 102088X20 de la serie Tubs d'INOXPRES , de
88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 65)

56,00058,76 3.290,56

9 GNRBA0005 u Vàlvula papallona. Servei: control subministrament d'aire.
Característiques:
Marca:  AVK o similar
Model:  wafer sèrie 75/10 palanca
pressió nominal:    pn 10 kg/cm²
accionament:                   palanca (sortida de bufants).
tipus de desmultiplicador:   manual sense fi corona
indicador de posició
materials:
cos:     fundició gris 
papallona:    acer inoxidable aisi 431
eixos:     acer inoxidable aisi 431
anell- seient:    epdm
acabats: segons estàndard del fabricant.

4,000177,33 709,32

EUR
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 (P - 61)

10 GNRB00003 u Agitador hiperboloide cambra anòxica. Servei: homogeneització
cambra anòxica. Agitació vertical central de baixa velocitat per
facilitar la barreja de les condicions anòxiques. Característiques:
Marca:  invent o similar
Model:  hyperclassic hcm/1500
diàmetre cos hiperboloide:    1.500 mm
velocitat:      24 rpm
velocitat mitjana de circulació de fons:   > 62 cm/s
capacitat de bombament de l'agitador:   > 1,3 m3/s
materials:
motor:     carcassa en ferro recobert amb epoxy d'a.q.
placa de muntatge:                   acer al c amb alta protecció.
eix amb brida connexió:                  prfv d'alta qualitat.
cos hiperboloide: prfv d'alta qualitat recobert de gel
biològicament neutre.
cargoleria:     astm 316
accionament:
potencia instal·lada:   0,55 kw
potencia a l'eix:    0,23 kw
potencia consumida:   0,33 kw
densitat de potència:   4,2 w/m3 
reserva de potència:   > 55 %
voltatge:     400 v
consum nominal a l'arrencada:  6,0 a.
 (P - 56)

1,0006.112,74 6.112,74

11 PPALU007 u Sistema d'evacuació Skrimer. (P - 72) 1,0001.035,37 1.035,37

12 EN8625E4 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb
rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú
nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 15)

1,000128,75 128,75

13 FNH47224 u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 5 m3/h de cabal, com a
màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt, muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 24)

2,0001.126,66 2.253,32

14 GNDS00002 u Canal perimetral contruït en PRFV de dimensions 0,30 m de fons
i 0,10 m d'ample segons configuració dels plànols. (P - 51)

20,0009,73 194,60

15 GNAC00003 u Rodet de desmuntatge. Servei: desmuntatge d'equips varis
DN150. Característiques:
Marca: Belgicast o similar
Model: bc-06-11
tipus:     aº/aº inox.
diàmetre nominal:    tots als amidaments 
pressió nominal:    pn 10
materials
cos:     acer i acer inoxidable
 (P - 49)

1,000193,21 193,21

APARTATTOTAL 01.02.02.02 44.158,84

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

APARTAT CANAL DE DESINFECCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPALU008 u Unitat de desinfecció. Dosificació d'hipoclorit de sodi en una
càmera de contacte, estimada en 20,86 g Cl2/hora. Inclús equip
de desinfecció (dipòsit, etc.). (P - 73)

1,0002.000,00 2.000,00

EUR
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APARTATTOTAL 01.02.02.03 2.000,00

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

APARTAT CABALÍMETRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNAC00004 u Con de reducció composat pels següents elements:
Diàmetre nominal: 200 a 150 mm
Connexió: per brides s/DIN 2576 de 10 mm de gruix
Materials: canonada d'acer inoxidable AISI-304 de 2 mm de gruix
amb doble soldadura longitudinal interior i exterior
Inclou: brides, cons, colzes, tés, juntes, suports, accessoris,
cargoleria,... (P - 50)

2,000478,26 956,52

2 GNAC00003 u Rodet de desmuntatge. Servei: desmuntatge d'equips varis
DN150. Característiques:
Marca: Belgicast o similar
Model: bc-06-11
tipus:     aº/aº inox.
diàmetre nominal:    tots als amidaments 
pressió nominal:    pn 10
materials
cos:     acer i acer inoxidable
 (P - 49)

2,000193,21 386,42

3 GNAC00001 u Cabalímetre electromagnètic. Servei: mesura de cabal (varis).
Característiques:
Marca : Endress & hauser o similar
Model:  promag 50w 
display:     si 
diàmetre nominal:     varis (dn/ 25 - dn/ 150) 
pressió nominal:     pn/ 16 
escala de mesura:     vàries (0-17 m3/h a 0-600 m3/h) 
elèctrodes:     mesura, referència i tub buit. 
temperatura procés:    0...80ºc 
conductivitat  mínima del fluid:   5  s/cm 
tensió:      85...260 vac/. 45/65 hz 
tipus de protecció:    ip/67 
sortida analògica:    0/4...20 
sortida d'impulsos:    si 
protecció per a interferències: segons ie/ (801/vde
0843 i 
recomanacions  namur) 
precisió:     0,5 % del valor mig. 
reproductibilitat:     0,1 %
materials: 
recobriment interior:     goma dura 
connexió a procés:    brides din 2501 en acer 
tub de mesura:     acer 1.4301 
material elèctrodes:     acer inox. 1.4571 
acabats: 
- segons estàndard del fabricant.
 (P - 48)

2,0001.160,18 2.320,36

4 PPALU009 pa Obra civil d'arqueta de cabalímetre. (P - 74) 2,0001.000,00 2.000,00

APARTATTOTAL 01.02.02.04 5.663,30

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

EUR
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SUBCAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

APARTAT ESPESSIDOR DE FANGS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNAC00001 u Cabalímetre electromagnètic. Servei: mesura de cabal (varis).
Característiques:
Marca : Endress & hauser o similar
Model:  promag 50w 
display:     si 
diàmetre nominal:     varis (dn/ 25 - dn/ 150) 
pressió nominal:     pn/ 16 
escala de mesura:     vàries (0-17 m3/h a 0-600 m3/h) 
elèctrodes:     mesura, referència i tub buit. 
temperatura procés:    0...80ºc 
conductivitat  mínima del fluid:   5  s/cm 
tensió:      85...260 vac/. 45/65 hz 
tipus de protecció:    ip/67 
sortida analògica:    0/4...20 
sortida d'impulsos:    si 
protecció per a interferències: segons ie/ (801/vde
0843 i 
recomanacions  namur) 
precisió:     0,5 % del valor mig. 
reproductibilitat:     0,1 %
materials: 
recobriment interior:     goma dura 
connexió a procés:    brides din 2501 en acer 
tub de mesura:     acer 1.4301 
material elèctrodes:     acer inox. 1.4571 
acabats: 
- segons estàndard del fabricant.
 (P - 48)

1,0001.160,18 1.160,18

2 PPALU010 u UD Espessidor de fangs per gravetat.- Servei: tractament de
fangos.- Rendiment d'eliminació
de sòlids en suspensió: 65-70% mes.- Rendiment eliminació de
la matèria orgànica:
30-35% DBO5.- Forma geomètrica: troncocònica. - Cambra
d'alimentació central: - Llavi perimetral
tipus Thomson.- Cambra d'alimentació central.- Tubuladures
d'entrada i sortida en PVC i
presa de vaciado.- Deflector cilíndric de entrada.- Material: PRFV
amb resines ortoftálicas.- Diàmetre
(mm): 3.000 Alçada total (mm): 4.500.- Diàmetre canonada
entrada de fangs (mm): 90. -Volum (m3):
27,5. Segons EM019. (P - 75)

1,00011.250,00 11.250,00

3 EN62AB54 u Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de
seient metàl·lic, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M),
comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de
fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430),
accionament per volant amb eix ascendent, muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 14)

3,000206,04 618,12

APARTATTOTAL 01.02.02.05 13.028,30

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL OBRES INTERIORS02

SUBCAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

APARTAT ALTRES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAN0003 pa Partida alçada a justificar per a la redacció del projecte i obra de 1,00050.000,00 50.000,00

EUR
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les instal·lacions elèctriques i d'automatització dels elements
mecànics que conformen la totalitat de les instal·lacions de
l'EDAR del nucli de Figuerola del Camp, incloent-hi tots els
conductors de coure necessaris en les seves múltiples classes i
designacions, tubs d'acer galvanitzat per al pas dels mateixos,
arquetes de registre, quadres de protecció de les casetes de
control i bufants, pantalles i software de control i comandament
de la planta i redacció final un cop acabats els treballs del
projecte de legalització de la instal·lació elèctrica (P - 0)

APARTATTOTAL 01.02.02.06 50.000,00

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL ALTRES PARTIDES ALÇADES03

SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPALU002 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les
instal·lacions de l'obra,
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a
organismes homologats,
tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries (P -
67)

1,0006.000,00 6.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 6.000,00

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL ALTRES PARTIDES ALÇADES03

SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons Llei
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de
setembre de 1993 (P - 0)

1,0005.000,00 5.000,00

2 XPAN0001 pa Partida alçada a justificar per a la redadció del projecte
d'escomesa elèctrica segons indicaciones de companyia i
posterior execució de les obres, inclós projecte de legalització per
a obtenir l'aprovació d'Indústria (P - 0)

1,00015.000,00 15.000,00

3 XPAN0002 pa Partida alçada a justificar per a la redadció del projecte
d'escomesa d'aigua segons indicacions de companyia i posterior
execució de les obres, inclós projecte de legalització si escau (P -
0)

1,0003.000,00 3.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 23.000,00

OBRA PRESSUPOST  EDAR NUCLI DE FIGUEROLA01

CAPÍTOL ALTRES PARTIDES ALÇADES03

SUBCAPÍTOL PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

1,0009.575,50 9.575,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 9.575,50

EUR

Barcelona, Maig de 2015

L'Autor del Projecte

Signat: Marçal Pino Font
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:05/05/15 1Data:

NIVELL 4: APARTAT Import

Apartat 01.02.01.01 MOVIMENT DE TERRES 25.979,78
Apartat 01.02.01.02 POU DE GRUIXUTS 1.707,23
Apartat 01.02.01.03 CANALS DE DESBAST 8.152,23
Apartat 01.02.01.04 REACTOR BIOLÒGIC 35.778,11
Apartat 01.02.01.05 CANAL DE DESINFECCIÓ 23.416,54
Apartat 01.02.01.06 POU DE SORTIDA 1.665,09
Apartat 01.02.01.07 CONDUCCIONS INTERIORS 13.015,35
Apartat 01.02.01.08 EDIFICI 54.408,90
Apartat 01.02.01.09 URBANITZACIÓ 24.743,06
Apartat 01.02.01.10 DESODORITZACIÓ 47.570,36

01.02.01 OBRA CIVILSubcapítol 236.436,65

Apartat 01.02.02.01 PRETRACTAMENT 29.851,54
Apartat 01.02.02.02 REACTOR BIOLÒGIC I DECANTADOR 44.158,84
Apartat 01.02.02.03 CANAL DE DESINFECCIÓ 2.000,00
Apartat 01.02.02.04 CABALÍMETRES 5.663,30
Apartat 01.02.02.05 ESPESSIDOR DE FANGS 13.028,30
Apartat 01.02.02.06 ALTRES 50.000,00

01.02.02 EQUIPS MECÀNICSSubcapítol 144.701,98

381.138,63

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.01.01 COL·LECTOR D'ARRIBADA 129.497,40
Subcapítol 01.01.02 EMISSARI 13.806,39
Subcapítol 01.01.03 CAMÍ D'ACCÉS 3.697,97
Subcapítol 01.01.04 DEMOLICIÓ ANTIGA FOSSA SÈPTICA 10.000,00

01.01 OBRES EXTERIORSCapítol 157.001,76

Subcapítol 01.02.01 OBRA CIVIL 236.436,65
Subcapítol 01.02.02 EQUIPS MECÀNICS 144.701,98

01.02 OBRES INTERIORSCapítol 381.138,63

Subcapítol 01.03.01 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE 6.000,00
Subcapítol 01.03.02 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 23.000,00
Subcapítol 01.03.03 PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT 9.575,50

01.03 ALTRES PARTIDES ALÇADESCapítol 38.575,50

576.715,89

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 OBRES EXTERIORS 157.001,76
Capítol 01.02 OBRES INTERIORS 381.138,63
Capítol 01.03 ALTRES PARTIDES ALÇADES 38.575,50

01 Pressupost  EDAR NUCLI DE FIGUEROLAObra 576.715,89

576.715,89

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost EDAR NUCLI DE FIGUEROLA 576.715,89
576.715,89
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

576.715,89PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

74.973,0713 % DESPESES GENERALS SOBRE 576.715,89....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 576.715,89....................................................................................................................................34.602,95

Subtotal 686.291,91

21 % IVA SOBRE 686.291,91....................................................................................................................................144.121,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 830.413,21€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUIT-CENTS TRENTA MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )
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