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Projecte de millora del tractament d´aigua potable de Manacor
Maig 2015

AMIDAMENTS Pàg.:08/05/15 1Data:

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 01
DESBROSSAMENT I NETEJATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D3011

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

C#*D#*E#*F#1 3.075,424 3.075,424

TOTAL AMIDAMENT 3.075,424

m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació
de piles per a la seva conservació

2 F2212192

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

C#*D#*E#*F#1 1.860,187 0,200 372,037

TOTAL AMIDAMENT 372,037

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terraplenat amb sòl procedent d'aportació, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1 G22641L2

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

C#*D#*E#*F#1 2.420,763 2.420,763

TOTAL AMIDAMENT 2.420,763

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
DIPÒSIT INICIALSUBCAPÍTOL 02
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 72,382 72,382

TOTAL AMIDAMENT 72,382

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 72,382 0,450 32,572

TOTAL AMIDAMENT 32,572

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 2.005,613 2.005,613

TOTAL AMIDAMENT 2.005,613

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 Parament horitzontal 72,382 72,382

C#*D#*E#*F#2 Parament vertical 13,572 13,572

TOTAL AMIDAMENT 85,954

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 7,823 5,000 39,115

TOTAL AMIDAMENT 39,115

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 2.485,918 2.485,918

TOTAL AMIDAMENT 2.485,918

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 Parament interior 125,664 125,664

C#*D#*E#*F#2 Parament exterior 135,088 135,088

TOTAL AMIDAMENT 260,752

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 26,075 26,075

TOTAL AMIDAMENT 26,075

EUR
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Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.9 EPMS3160150

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.10 EPMS3160151

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
REACTOR BIOLÒGIC 1SUBCAPÍTOL 03
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 24,630 24,630

TOTAL AMIDAMENT 24,630

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 11,084 11,084

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 5,567 5,567

TOTAL AMIDAMENT 16,651

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 687,398 687,398

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 364,315 364,315

TOTAL AMIDAMENT 1.051,713

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 56,438 56,438

TOTAL AMIDAMENT 56,438

EUR
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m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 22,394 22,394

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 0,508 0,508

TOTAL AMIDAMENT 22,902

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 1.932,726 1.932,726

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 54,330 54,330

TOTAL AMIDAMENT 1.987,056

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 95,819 95,819

TOTAL AMIDAMENT 95,819

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 15,080 15,080

TOTAL AMIDAMENT 15,080

Ut Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.9 EPMS3160151

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.10 EPMS3160152

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.11 EPMS3160153

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
REACTOR BIOLÒGIC 1SUBCAPÍTOL 03
ELEMENTS ESPECIALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

1 GN1216G7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm 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) i bola de
fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment

2 GN8513G7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades.

3 GN8513L7

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

C#*D#*E#*F#1 638,000 638,000

TOTAL AMIDAMENT 638,000

m3 Reblert amb argila expandida, material de suport biolita p-4.5 o similar,marca Degremont o similar, de densitat 500 kg/m34 K5Z15PU0

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

C#*D#*E#*F#1 43,375 43,375

TOTAL AMIDAMENT 43,375

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
REACTOR BIOLÒGIC 2SUBCAPÍTOL 04
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 24,630 24,630

EUR



Projecte de millora del tractament d´aigua potable de Manacor
Maig 2015

AMIDAMENTS Pàg.:08/05/15 6Data:

TOTAL AMIDAMENT 24,630

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 11,084 11,084

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 5,567 5,567

TOTAL AMIDAMENT 16,651

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 687,398 687,398

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 364,315 364,315

TOTAL AMIDAMENT 1.051,713

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 56,438 56,438

TOTAL AMIDAMENT 56,438

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 22,394 22,394

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 0,508 0,508

TOTAL AMIDAMENT 22,902

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 1.932,726 1.932,726

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 54,330 54,330

TOTAL AMIDAMENT 1.987,056

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 95,819 95,819

TOTAL AMIDAMENT 95,819

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 15,080 15,080

TOTAL AMIDAMENT 15,080

Ut Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.9 EPMS3160151

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.10 EPMS3160152

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.11 EPMS3160153

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
REACTOR BIOLÒGIC 2SUBCAPÍTOL 04
ELEMENTS ESPECIALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

1 GN1216G7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm 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) i bola de
fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment

2 GN8513G7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades.

3 GN8513L7

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

C#*D#*E#*F#1 638,000 638,000

TOTAL AMIDAMENT 638,000

m3 Reblert amb argila expandida, material de suport biolita p-4.5 o similar,marca Degremont o similar, de densitat 500 kg/m34 K5Z15PU0

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

C#*D#*E#*F#1 43,375 43,375

TOTAL AMIDAMENT 43,375

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
TANC D'OXIGENACIÓ 1SUBCAPÍTOL 05
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 82,810 82,810

TOTAL AMIDAMENT 82,810

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 82,810 0,300 24,843

TOTAL AMIDAMENT 24,843

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 2.029,878 2.029,878

TOTAL AMIDAMENT 2.029,878

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 72,382 72,382

TOTAL AMIDAMENT 72,382

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 9,960 3,500 34,860

TOTAL AMIDAMENT 34,860

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 3.321,834 3.321,834

TOTAL AMIDAMENT 3.321,834

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 239,400 239,400

TOTAL AMIDAMENT 239,400

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 33,200 33,200

TOTAL AMIDAMENT 33,200

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
TANC D'OXIGENACIÓ 1SUBCAPÍTOL 05
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat de bombeig de 288 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 9 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de
descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell model TM-2504-E de la marca FILSA o similar i part
proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part
proporcional de canonades d'aspiració i canonades d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.

1 GNN3F130

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
TANC D'OXIGENACIÓ 2SUBCAPÍTOL 06
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Maig 2015

AMIDAMENTS Pàg.:08/05/15 10Data:

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 82,810 82,810

TOTAL AMIDAMENT 82,810

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 82,810 0,300 24,843

TOTAL AMIDAMENT 24,843

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 2.029,878 2.029,878

TOTAL AMIDAMENT 2.029,878

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 72,382 72,382

TOTAL AMIDAMENT 72,382

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 9,960 3,500 34,860

TOTAL AMIDAMENT 34,860

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 3.321,834 3.321,834

TOTAL AMIDAMENT 3.321,834

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 239,400 239,400

TOTAL AMIDAMENT 239,400

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:08/05/15 11Data:

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 33,200 33,200

TOTAL AMIDAMENT 33,200

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
TANC D'OXIGENACIÓ 2SUBCAPÍTOL 06
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat de bombeig de 288 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 9 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de
descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell model TM-2504-E de la marca FILSA o similar i part
proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part
proporcional de canonades d'aspiració i canonades d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.

1 GNN3F130

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
FILTRE D'ARENA 1SUBCAPÍTOL 07
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 24,840 24,840

TOTAL AMIDAMENT 24,840

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 24,840 0,300 7,452

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 15,050 0,350 5,268

TOTAL AMIDAMENT 12,720

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

3 G4BC3100

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Solera 603,800 603,800

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 361,427 361,427

TOTAL AMIDAMENT 965,227

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 54,580 54,580

TOTAL AMIDAMENT 54,580

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 8,820 8,820

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 2,546 2,546

TOTAL AMIDAMENT 11,366

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 1.660,326 1.660,326

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 117,524 117,524

TOTAL AMIDAMENT 1.777,850

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 117,600 117,600

TOTAL AMIDAMENT 117,600

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 16,800 16,800

TOTAL AMIDAMENT 16,800

Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.9 EPMS3160150

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.10 EPMS3160152

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

Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.11 EPMS3160153

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió.

12 EPMS3160154

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
FILTRE D'ARENA 1SUBCAPÍTOL 07
ELEMENTS ESPECIALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades.

1 GN8513L7

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

C#*D#*E#*F#1 696,000 696,000

TOTAL AMIDAMENT 696,000

m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

2 FR3PL504

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

C#*D#*E#*F#1 18,060 18,060

TOTAL AMIDAMENT 18,060

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
FILTRE D'ARENA 2SUBCAPÍTOL 08
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 24,840 24,840

TOTAL AMIDAMENT 24,840

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 24,840 0,300 7,452

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 15,050 0,350 5,268

TOTAL AMIDAMENT 12,720

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 603,800 603,800

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 361,427 361,427

TOTAL AMIDAMENT 965,227

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 54,580 54,580

TOTAL AMIDAMENT 54,580

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 8,820 8,820

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 2,546 2,546

TOTAL AMIDAMENT 11,366

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 1.660,326 1.660,326

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 117,524 117,524

TOTAL AMIDAMENT 1.777,850

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 117,600 117,600

TOTAL AMIDAMENT 117,600

EUR
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m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 16,800 16,800

TOTAL AMIDAMENT 16,800

Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.9 EPMS3160150

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.10 EPMS3160152

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.11 EPMS3160153

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió.

12 EPMS3160154

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
FILTRE D'ARENA 2SUBCAPÍTOL 08
ELEMENTS ESPECIALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades.

1 GN8513L7

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

C#*D#*E#*F#1 696,000 696,000

TOTAL AMIDAMENT 696,000

EUR
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m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

2 FR3PL504

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

C#*D#*E#*F#1 18,060 18,060

TOTAL AMIDAMENT 18,060

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
FILTRE D'ARENA 3SUBCAPÍTOL 09
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 24,840 24,840

TOTAL AMIDAMENT 24,840

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 24,840 0,300 7,452

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 15,050 0,350 5,268

TOTAL AMIDAMENT 12,720

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 603,800 603,800

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 361,427 361,427

TOTAL AMIDAMENT 965,227

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 54,580 54,580

TOTAL AMIDAMENT 54,580

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 8,820 8,820

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 2,546 2,546

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 11,366

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 1.660,326 1.660,326

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 117,524 117,524

TOTAL AMIDAMENT 1.777,850

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 117,600 117,600

TOTAL AMIDAMENT 117,600

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 16,800 16,800

TOTAL AMIDAMENT 16,800

Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.9 EPMS3160150

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.10 EPMS3160152

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.11 EPMS3160153

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió.

12 EPMS3160154

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
FILTRE D'ARENA 3SUBCAPÍTOL 09
ELEMENTS ESPECIALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades.

1 GN8513L7

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

C#*D#*E#*F#1 696,000 696,000

TOTAL AMIDAMENT 696,000

m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

2 FR3PL504

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

C#*D#*E#*F#1 18,060 18,060

TOTAL AMIDAMENT 18,060

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
FILTRE D'ARENA 4SUBCAPÍTOL 10
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 24,840 24,840

TOTAL AMIDAMENT 24,840

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 24,840 0,300 7,452

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 15,050 0,350 5,268

TOTAL AMIDAMENT 12,720

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 Solera 603,800 603,800

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 361,427 361,427

TOTAL AMIDAMENT 965,227

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 54,580 54,580

TOTAL AMIDAMENT 54,580

m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45F1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 8,820 8,820

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 2,546 2,546

TOTAL AMIDAMENT 11,366

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

6 G32B3101

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 1.660,326 1.660,326

C#*D#*E#*F#2 Sobreixidor 117,524 117,524

TOTAL AMIDAMENT 1.777,850

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

7 G32D2115

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

C#*D#*E#*F#1 117,600 117,600

TOTAL AMIDAMENT 117,600

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

8 G7J1AA6A

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

C#*D#*E#*F#1 16,800 16,800

TOTAL AMIDAMENT 16,800

Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.9 EPMS3160150

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.10 EPMS3160152

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.11 EPMS3160153

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió.

12 EPMS3160154

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
FILTRE D'ARENA 4SUBCAPÍTOL 10
ELEMENTS ESPECIALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades.

1 GN8513L7

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

C#*D#*E#*F#1 696,000 696,000

TOTAL AMIDAMENT 696,000

m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

2 FR3PL504

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

C#*D#*E#*F#1 18,060 18,060

TOTAL AMIDAMENT 18,060

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESSUBCAPÍTOL 11
CONDUCCIONSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 13244-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.
Subministrat, instal·lat i provat.

1 GFB1N42L

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 178,868 178,868

TOTAL AMIDAMENT 178,868

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 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 GFB1N425

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

C#*D#*E#*F#1 20,356 20,356

TOTAL AMIDAMENT 20,356

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.
Subministrat, instal·lat i provat.

3 GFB1N4L5

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

C#*D#*E#*F#1 20,250 20,250

TOTAL AMIDAMENT 20,250

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.
Subministrat, instal·lat i provat.

4 GFB1L325

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

C#*D#*E#*F#1 102,849 102,849

TOTAL AMIDAMENT 102,849

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.
Subministrat, instal·lat i provat.

5 GFB1K325

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

C#*D#*E#*F#1 189,950 189,950

TOTAL AMIDAMENT 189,950

m Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura longitudinal, de 150 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

6 KF422DFL

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

C#*D#*E#*F#1 90,399 90,399

TOTAL AMIDAMENT 90,399

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESSUBCAPÍTOL 11
ACCESSORISTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

1 GN12A6J7

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

C#*D#*E#*F#1 Conjunt de vàlvules bypass 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Vàlvules sortida 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

2 GN12A6G7

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

C#*D#*E#*F#1 Conjunt de vàlvules 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 Vàlvules entrada aigua neteja 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

3 GN12A6H7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

4 GN4216F7

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm 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) i bola de
fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment

5 GN8513H7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model CH30 de la marca SchuF o similar6 GN12A6JL

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESSUBCAPÍTOL 11
SISTEMA DOSIFICACIÓ ETANOLTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba dosificadora de 0,01 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació electrònica, de preu alt i muntada
superficialment

1 GNM16227

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model CH30 de la marca SchuF o similar2 GN12A6JL

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Dipòsit per a combustibles líquids de 2000 l de capacitat, de doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD), construit
segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb recobriment impermeabilitzant, elevat

3 EK318C20

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EQUIPS ELECTROMECÀNICSSUBCAPÍTOL 12
BOMBESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat de bombeig de 288 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 9 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de
descàrrega de 250 mm de diàmetre nominal, i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrancada, protecció i
comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canonades d'aspiració i canonades d'impulsió forçada
amb vàlvules, totalment col·locada.

1 GNN3F13L

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EQUIPS ELECTROMECÀNICSSUBCAPÍTOL 12

EUR
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SISTEMA OXIGENACIÓTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba submergible per impulsió d'aigua en el sistema de oxigenació del model N3202MT de la marca Flygt amb una
capacitat de bombament de 360 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 22 kW, dobles
juntes, anell de desgast, vàlvula de autoneteja, sòcol de descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell
i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba, totalment
col·locada, per a funcionar en el fons humit

1 GNN2U19L

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Sistema de oxigenació mecànica autònom, marca Flygt, model JA-217. Subministrament i instal·lació.2 GNNU2LLH

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EQUIPS ELECTROMECÀNICSSUBCAPÍTOL 12
SISTEMA AERACIÓTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Grup de compressors d'aire, 75 kW, model EG75-8 marca ELGI o similar. Subministrament i instal·lació1 GBN7UL3

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Difusor de bombolla gruixuda de banda ample, de acer inoxidable AISI 304L amb una longitud de 610 mm, model D4 de
la marca Sanitaire o similar. Subministrat i col·locat.

2 EEK83151

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

C#*D#*E#*F#1 Filtre d'arena 1 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 Filtre d'arena 2 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 Filtre d'arena 3 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 Filtre d'arena 4 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EDIFICISUBCAPÍTOL 13
FONAMENTS I MURSTITOL 4 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 26,010 26,010

TOTAL AMIDAMENT 26,010

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1DH4

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates 4,406 4,406

C#*D#*E#*F#2 Solera 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 6,806

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

3 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 121,697 121,697

TOTAL AMIDAMENT 121,697

m3 Paret estructural de 36,5 cm de gruix, de totxana, LD, R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

4 E4F2LG6A

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

C#*D#*E#*F#1 20,580 20,580

TOTAL AMIDAMENT 20,580

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

5 E612TRAV

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

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EDIFICISUBCAPÍTOL 13
PAVIMENT I REVESTIMENTTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

1 E9DD1D38

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

C#*D#*E#*F#1 65,800 65,800

TOTAL AMIDAMENT 65,800

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat2 E898J2A0

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

C#*D#*E#*F#1 84,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment gris,
buixardada, de 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

3 E833543E

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

C#*D#*E#*F#1 65,800 65,800

TOTAL AMIDAMENT 65,800

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EDIFICISUBCAPÍTOL 13
COBERTATITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10

1 E52213NK

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

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EDIFICISUBCAPÍTOL 13
FUSTERIATITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

1 EAQ1EQ86

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

2 KAQDU010

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

m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

3 EC171123

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

C#*D#*E#*F#1 1,440 1,440

TOTAL AMIDAMENT 1,440

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EDIFICISUBCAPÍTOL 13
SANEJAMENTTITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt ref. 373035000 de la serie Plats
de dutxa de porcellana vitrificada de ROCA SANITARIO , col·locat sobre el paviment

1 EJ12B71PBP4X

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

2 EJ14BB1P

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref. 327878000 de la serie Kalahari 800 de ROCA SANITARIO ,
senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals

3 EJ13B815D81W

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar per la instal·lació de sanejament4 ZPA11102

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EDIFICISUBCAPÍTOL 13

EUR
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INSTAL·LACIÓ D'AIGUATITOL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la instal·lació d'aigua1 ZPA11101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
EDIFICISUBCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICATITOL 4 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la instal·lació elèctrica1 ZPA11103

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓ I TANCAMENTSUBCAPÍTOL 14
PAVIMENTACIÓTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM1 F931201F

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

C#*D#*E#*F#1 80,063 80,063

TOTAL AMIDAMENT 80,063

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#1 112,650 112,650

TOTAL AMIDAMENT 112,650

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

3 F96512C9

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 111,500 111,500

TOTAL AMIDAMENT 111,500

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓ I TANCAMENTSUBCAPÍTOL 14
TANCAMENTTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanques metàliques de tancament perimetral exterior de 2.5 m d'alçària,amb malla d'acer galvanitzat en peces de 4
metres de longitud, tubs d'acer i ancoratge amb daus de formigó de 40 cm de costat. Subministrament i instal·lació, inclòs
excavació, fonaments d'ancoratge i tots els accessoris.

1 F6A1B40L

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

C#*D#*E#*F#1 168,800 168,800

TOTAL AMIDAMENT 168,800

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

2 H64Z151L

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓ I TANCAMENTSUBCAPÍTOL 14
JARDINERIATITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita1 GR3P1C16

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

C#*D#*E#*F#1 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de aproximadament 1.5-2 metres d'altura, inclòs excavació,
formació, revisió, reg i totes les tasques de manteniment necessàries fins a la recepció d'obra.

2 FR472N2L

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

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓ I TANCAMENTSUBCAPÍTOL 14

EUR
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ESCOMESA ELÈCTRICATITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Pàrtida alçada a justificar per les escomeses elèctriques1 ZPA11104

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓ I TANCAMENTSUBCAPÍTOL 14
ESCOMESA D'AIGUATITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per les escomeses d'aigua1 ZPA11105

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
PLANTA DE TRACTAMENTCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓ I TANCAMENTSUBCAPÍTOL 14
ESCOMESA TELEFONIATITOL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per les escomeses de telefonia1 ZPA11106

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ETAP MANACOROBRA 01
CONDUCCIÓ PRINCIPALCAPÍTOL 02
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,segons secció definida en els Plànols, en terreny de
trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, Inclòs eliminació del paviment de formigó i vorera
actual amb martell hidràulic.

1 G222B12L

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

C#*D#*E#*F#1 718,381 718,381

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 718,381

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

2 G228A60F

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

C#*D#*E#*F#1 549,471 549,471

TOTAL AMIDAMENT 549,471

ETAP MANACOROBRA 01
CONDUCCIÓ PRINCIPALCAPÍTOL 02
CONDUCCIONSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.

1 GFB1J62L

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

C#*D#*E#*F#1 789,300 789,300

TOTAL AMIDAMENT 789,300

ETAP MANACOROBRA 01
CONDUCCIÓ PRINCIPALCAPÍTOL 02
PAVIMENTACIÓSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i beurada de ciment sobre paviment de formigó

1 F9F1620L

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

C#*D#*E#*F#1 844,551 844,551

TOTAL AMIDAMENT 844,551

ETAP MANACOROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a la obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.1 ZPA11107

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €280,76m3E4F2LG6A Paret estructural de 36,5 cm de gruix, de totxana, LD, R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

P- 1

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

 €41,64m2E52213NK Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 30 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

P- 2

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €27,15m2E612TRAV Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 3

(VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €108,48m2E833543E Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de
morter de ciment gris, buixardada, de 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de
ciment 1:6

P- 4

(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,80m2E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P- 5

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €34,57m2E9DD1D38 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 6

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €233,00uEAQ1EQ86 Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa
de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

P- 7

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)

 €35,55m2EC171123 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra
d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 8

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €147,21uEEK83151 Difusor de bombolla gruixuda de banda ample, de acer inoxidable AISI 304L amb una longitud de
610 mm, model D4 de la marca Sanitaire o similar. Subministrat i col·locat.

P- 9

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

 €112,35uEJ12B71PBP4X Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt ref.
373035000 de la serie Plats de dutxa de porcellana vitrificada de ROCA SANITARIO , col·locat
sobre el paviment

P- 10

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €225,24uEJ13B815D81W Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref. 327878000 de la serie Kalahari 800 de
ROCA SANITARIO , senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb
suports murals

P- 11

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €240,49uEJ14BB1P Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 12

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.868,28uEK318C20 Dipòsit per a combustibles líquids de 2000 l de capacitat, de doble paret de polietilè de densitat
alta (PEHD), construit segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb recobriment
impermeabilitzant, elevat

P- 13

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €569,54UtEPMS3160150 Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació,
segellat i connexió.

P- 14

(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €466,65UtEPMS3160151 Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació,
segellat i connexió.

P- 15

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

 €366,29UtEPMS3160152 Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació,
segellat i connexió.

P- 16

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €296,84UtEPMS3160153 Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació,
segellat i connexió.

P- 17

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €358,98UtEPMS3160154 Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat.
Instal·lació, segellat i connexió.

P- 18

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,31m3F2212192 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al
lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

P- 19

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €39,73mF6A1B40L Tanques metàliques de tancament perimetral exterior de 2.5 m d'alçària,amb malla d'acer
galvanitzat en peces de 4 metres de longitud, tubs d'acer i ancoratge amb daus de formigó de 40
cm de costat. Subministrament i instal·lació, inclòs excavació, fonaments d'ancoratge i tots els
accessoris.

P- 20

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €29,19m3F931201F Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 21
(VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €24,12mF96512C9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 22

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €51,62m2F9F1620L Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment sobre paviment de formigó

P- 23

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €77,18m3F9G1D242 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- 24

(SETANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €371,85m3FR3PL504 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva aproximadament 1.2 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P- 25

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €141,48uFR472N2L Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de aproximadament 1.5-2 metres d'altura,
inclòs excavació, formació, revisió, reg i totes les tasques de manteniment necessàries fins a la
recepció d'obra.

P- 26

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,02m3G222B12L Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,segons secció definida en els
Plànols, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat,
Inclòs eliminació del paviment de formigó i vorera actual amb martell hidràulic.

P- 27

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €8,33m3G22641L2 Terraplenat amb sòl procedent d'aportació, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 28

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,22m3G228A60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

P- 29

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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 €0,59m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 30
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,44kgG32B3101 Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 31

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €42,26m2G32D2115 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

P- 32

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €11,07m2G3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 33

(ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €108,66m3G45C1DH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 34

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €108,47m3G45F1DH4 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 35

(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,45kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 36

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €36,18m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 37

(TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €55,90mG7J1AA6A Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima
circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 38

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €11.679,49uGBN7UL3 Grup de compressors d'aire, 75 kW, model EG75-8 marca ELGI o similar. Subministrament i
instal·lació

P- 39

(ONZE MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €38,06mGFB1J62L Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.

P- 40

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €45,17mGFB1K325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè. Subministrat, instal·lat i provat.

P- 41

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €59,34mGFB1L325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè. Subministrat, instal·lat i provat.

P- 42

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €98,79mGFB1N425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 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- 43

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €106,50mGFB1N42L Tub de polietilè de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 13244-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè. Subministrat, instal·lat i provat.

P- 44

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €89,65mGFB1N4L5 Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè. Subministrat, instal·lat i provat.

P- 45

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €485,68uGN1216G7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 46

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

 €541,30uGN12A6G7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 47

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €695,34uGN12A6H7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 48

(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €993,66uGN12A6J7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 49

(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €496,04uGN12A6JL Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model CH30 de la marca SchuF o similarP- 50
(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €92,42uGN4216F7 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per palanca, muntada superficialment

P- 51

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €582,28uGN8513G7 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm 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) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril
(NBR), muntada superficialment

P- 52

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €927,50uGN8513H7 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm 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) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril
(NBR), muntada superficialment

P- 53

(NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €6,02uGN8513L7 Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de 26.5 mm i
longitud de 500 mm. Subministrades i col·locades.

P- 54

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €650,68uGNM16227 Bomba dosificadora de 0,01 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació electrònica, de preu alt i
muntada superficialment

P- 55

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €25.477,97uGNN2U19L Bomba submergible per impulsió d'aigua en el sistema de oxigenació del model N3202MT de la
marca Flygt amb una capacitat de bombament de 360 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor
elèctric amb una potència de 22 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvula de autoneteja, sòcol
de descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip
elèctric per a connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba, totalment
col·locada, per a funcionar en el fons humit

P- 56

(VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €14.890,55uGNN3F130 Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat de bombeig de 288 m3/h a 6
mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 9 kW, dobles juntes, anell de
desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de
nivell model TM-2504-E de la marca FILSA o similar i part proporcional d'equip elèctric per a
connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional
de canonades d'aspiració i canonades d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.

P- 57

(CATORZE MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €14.890,55uGNN3F13L Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat de bombeig de 288 m3/h a 6
mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 9 kW, dobles juntes, anell de
desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de descàrrega de 250 mm de diàmetre nominal, i part
proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrancada, protecció i comandament automàtic de la
bomba, inclosa part proporcional de canonades d'aspiració i canonades d'impulsió forçada amb
vàlvules, totalment col·locada.

P- 58

(CATORZE MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2.369,67uGNNU2LLH Sistema de oxigenació mecànica autònom, marca Flygt, model JA-217. Subministrament i
instal·lació.

P- 59

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,10m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 60
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €323,77uH64Z151L Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

P- 61

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €123,40m3K5Z15PU0 Reblert amb argila expandida, material de suport biolita p-4.5 o similar,marca Degremont o similar,
de densitat 500 kg/m3

P- 62

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

 €176,09uKAQDU010 Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

P- 63

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €64,29mKF422DFL Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura longitudinal, de 150 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- 64

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €3.000,00paZPA11101 Partida alçada a justificar per la instal·lació d'aiguaP- 65
(TRES MIL EUROS)

 €3.000,00paZPA11102 Partida alçada a justificar per la instal·lació de sanejamentP- 66
(TRES MIL EUROS)

 €4.167,09paZPA11103 Partida alçada a justificar per la instal·lació elèctricaP- 67
(QUATRE MIL  CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €863,06paZPA11104 Pàrtida alçada a justificar per les escomeses elèctriquesP- 68
(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €863,06paZPA11105 Partida alçada a justificar per les escomeses d'aiguaP- 69
(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €863,06paZPA11106 Partida alçada a justificar per les escomeses de telefoniaP- 70
(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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 €19.172,73paZPA11107 Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a la obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut.

P- 71

(DINOU MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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m3E4F2LG6A Paret estructural de 36,5 cm de gruix, de totxana, LD, R-10, de 240x115x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 1  €280,76

B0FAAHA0 Totxana R-10 de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

 €39,81600

Altres conceptes 240,94 €

m2E52213NK Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 30 peces/m2,
com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

P- 2  €41,64

B52213N0 Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color marró, de 30
peces/m2, com a màxim

 €15,12000

Altres conceptes 26,52 €

m2E612TRAV Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 3  €27,15

B0111000 Aigua  €0,01300
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €1,10338

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €4,89600

Altres conceptes 21,14 €

m2E833543E Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
pedra artificial de morter de ciment gris, buixardada, de 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

P- 4  €108,48

B0GA1430 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris, buixardada, de 1250 cm2  €54,52920
B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €2,30000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0,32400

Altres conceptes 51,33 €

m2E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

P- 5  €4,80

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,34456
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 2,81 €

m2E9DD1D38 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 6  €34,57

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €1,14000

B0711013 Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004  €2,87144
B0FH8172 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a

25 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)
 €12,30120

Altres conceptes 18,26 €

uEAQ1EQ86 Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix,
model català, massissa de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

P- 7  €233,00

BAQ1EQ86 Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix,
model català, massissa, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

 €153,30000

BAZGA360 Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb una fulla batent  €32,59000
Altres conceptes 47,11 €

m2EC171123 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix
cada una i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini

P- 8  €35,55
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BC171120 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix
cada una i cambra d'aire de 8 mm

 €22,25000

Altres conceptes 13,30 €

uEEK83151 Difusor de bombolla gruixuda de banda ample, de acer inoxidable AISI 304L
amb una longitud de 610 mm, model D4 de la marca Sanitaire o similar.
Subministrat i col·locat.

P- 9  €147,21

BEK8DIFU Difusor de bombolla gruixuda de banda ample, de acer inoxidable AISI 304L
amb una longitud de 610 mm, model D4 de la marca Sanitaire o similar.

 €107,28000

BEYK8000 Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al
sostre

 €1,14000

Altres conceptes 38,79 €

uEJ12B71PBP4X Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color
blanc, preu alt ref. 373035000 de la serie Plats de dutxa de porcellana
vitrificada de ROCA SANITARIO , col·locat sobre el paviment

P- 10  €112,35

BJ12B71PBP4X Plat de dutxa, MALTA, de dimensions 70X70 cm, de color Blanc, ref.
373035000 de la serie Plats de dutxa de porcellana vitrificada de ROCA
SANITARIO

 €89,90000

Altres conceptes 22,45 €

uEJ13B815D81W Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref. 327878000 de la
serie Kalahari 800 de ROCA SANITARIO , senzill, d'amplària 75 a 100 cm,
de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals

P- 11  €225,24

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

 €0,52010

BJ13B81XD81W Lavabo mural, KALAHARI, de dimensions 800x490 cm, de color Blanc, ref.
327878000 de la serie Kalahari 800 de ROCA SANITARIO

 €202,00000

Altres conceptes 22,72 €

uEJ14BB1P Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 12  €240,49

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

 €0,17832

BJ14BB1P Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu alt

 €188,90000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,91100
Altres conceptes 49,50 €

uEK318C20 Dipòsit per a combustibles líquids de 2000 l de capacitat, de doble paret de
polietilè de densitat alta (PEHD), construit segons la norma UNE-EN 13341,
tractat amb recobriment impermeabilitzant, elevat

P- 13  €1.868,28

BK318C20 Dipòsit per a combustibles líquids de 2000 l de capacitat, de doble paret de
polietilè de densitat alta (PEHD), construit segons la norma UNE-EN 13341,
tractat amb recobriment impermeabilitzant, per a col·locació aèria

 €1.009,30000

BKZ31000 Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids  €225,80000
BKZ3A000 Interruptor de nivell per a combustibles líquids  €42,34000

Altres conceptes 590,84 €

UtEPMS3160150 Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

P- 14  €569,54

B7DZG30003 Passamurs de polietilè d'alta densitat de 280 mm de diàmetre i 400 mm de
longitud, amb collar d'estanqueïtat per el pas de conduccions en murs i
paraments.

 €536,12000

Altres conceptes 33,42 €

UtEPMS3160151 Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

P- 15  €466,65
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B7DZG30001 Passamurs de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre i 400 mm de
longitud, amb collar d'estanqueïtat per el pas de conduccions en murs i
paraments.

 €438,13000

Altres conceptes 28,52 €

UtEPMS3160152 Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

P- 16  €366,29

B7DZG30002 Passamurs de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre i 400 mm de
longitud, amb collar d'estanqueïtat per el pas de conduccions en murs i
paraments.

 €342,55000

Altres conceptes 23,74 €

UtEPMS3160153 Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

P- 17  €296,84

B7DZG30004 Passamurs de polietilè d'alta densitat de 180 mm de diàmetre i 400 mm de
longitud, amb collar d'estanqueïtat per el pas de conduccions en murs i
paraments.

 €276,41000

Altres conceptes 20,43 €

UtEPMS3160154 Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de 400 mm, amb
collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

P- 18  €358,98

B7DZG30005 Passamurs d'acer inoxidable AISI 304L de 180 mm de diàmetre i 400 mm de
longitud, amb collar d'estanqueïtat per el pas de conduccions en murs i
paraments.

 €335,59000

Altres conceptes 23,39 €

m3F2212192 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva
conservació

P- 19  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

mF6A1B40L Tanques metàliques de tancament perimetral exterior de 2.5 m d'alçària,amb
malla d'acer galvanitzat en peces de 4 metres de longitud, tubs d'acer i
ancoratge amb daus de formigó de 40 cm de costat. Subministrament i
instal·lació, inclòs excavació, fonaments d'ancoratge i tots els accessoris.

P- 20  €39,73

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

 €6,54000

B6AZ3136 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 3,4 m  €4,22280
B6AZA166 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de

diàmetre 80 mm i d'alçària 3,4 m
 €6,10437

Altres conceptes 22,86 €

m3F931201F Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 21  €29,19

B0111000 Aigua  €0,06250
B0372000 Tot-u artificial  €21,73500

Altres conceptes 7,39 €

mF96512C9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 22  €24,12

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

 €3,51219

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

 €0,06401

B96512C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €5,10300

Altres conceptes 15,44 €
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m2F9F1620L Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de
ciment sobre paviment de formigó

P- 23  €51,62

B0111000 Aigua  €0,01250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,32023

B9F16200 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix,
preu alt

 €15,56520

Altres conceptes 35,72 €

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- 24  €77,18

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

 €65,38350

Altres conceptes 11,80 €

m3FR3PL504 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva aproximadament 1.2
mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P- 25  €371,85

B0314501 Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €307,73700
Altres conceptes 64,11 €

uFR472N2L Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de aproximadament
1.5-2 metres d'altura, inclòs excavació, formació, revisió, reg i totes les
tasques de manteniment necessàries fins a la recepció d'obra.

P- 26  €141,48

BR472N2B Pinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ

 €102,45000

Altres conceptes 39,03 €

m3G222B12L Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,segons
secció definida en els Plànols, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat, Inclòs eliminació del paviment de
formigó i vorera actual amb martell hidràulic.

P- 27  €10,02

Altres conceptes 10,02 €

m3G22641L2 Terraplenat amb sòl procedent d'aportació, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 28  €8,33

B03D6000 Terra tolerable  €4,86000
Altres conceptes 3,47 €

m3G228A60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 29  €13,22

Altres conceptes 13,22 €

m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 30  €0,59

Altres conceptes 0,59 €

kgG32B3101 Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 31  €1,44

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00665
Altres conceptes 1,43 €

m2G32D2115 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist

P- 32  €42,26

B0A31000 Clau acer  €0,17262
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B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,83622
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,03424
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,04108
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,56200
B0DZA000 Desencofrant  €0,13150

Altres conceptes 38,08 €

m2G3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 33  €11,07

B06NLA2C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

 €5,80650

Altres conceptes 5,26 €

m3G45C1DH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 34  €108,66

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 31,94 €

m3G45F1DH4 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 35  €108,47

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 31,75 €

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

P- 36  €1,45

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,44 €

m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 37  €36,18

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,41580
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,12926
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,68400
B0DZA000 Desencofrant  €0,15780

Altres conceptes 32,27 €

mG7J1AA6A Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil
elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 38  €55,90

B7J10A61 Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de
dilatació interior

 €49,82250

Altres conceptes 6,08 €

uGBN7UL3 Grup de compressors d'aire, 75 kW, model EG75-8 marca ELGI o similar.
Subministrament i instal·lació

P- 39  €11.679,49

BNXZ0002 Grup de bufadors de gran qualitat del model EG75-8 de la marca ELGI o
similar amb una potencia de 75 kW.

 €10.928,54000

Altres conceptes 750,95 €

mGFB1J62L Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè.

P- 40  €38,06
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BFB1J620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €15,79980

Altres conceptes 22,26 €

mGFB1K325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, amb unions
termosoldades, inclòs par proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè. Subministrat, instal·lat i provat.

P- 41  €45,17

BFB1K320 Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

 €8,94540

Altres conceptes 36,22 €

mGFB1L325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, amb unions
termosoldades, inclòs par proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè. Subministrat, instal·lat i provat.

P- 42  €59,34

BFB1L320 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

 €11,08740

Altres conceptes 48,25 €

mGFB1N425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 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- 43  €98,79

BFB1N420 Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €25,93860

Altres conceptes 72,85 €

mGFB1N42L Tub de polietilè de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 8
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 13244-2, amb unions
termosoldades, inclòs par proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè. Subministrat, instal·lat i provat.

P- 44  €106,50

BFB1H400 Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2

 €33,28260

Altres conceptes 73,22 €

mGFB1N4L5 Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, amb unions
termosoldades, inclòs par proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè. Subministrat, instal·lat i provat.

P- 45  €89,65

BFB1G300 Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2

 €17,23800

Altres conceptes 72,41 €

uGN1216G7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 46  €485,68

BN1216G0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €332,12000

Altres conceptes 153,56 €
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uGN12A6G7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada superficialment

P- 47  €541,30

BN12A6G0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €385,09000

Altres conceptes 156,21 €

uGN12A6H7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada superficialment

P- 48  €695,34

BN12A6H0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €520,93000

Altres conceptes 174,41 €

uGN12A6J7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 300 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada superficialment

P- 49  €993,66

BN12A6J0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 300 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €794,17000

Altres conceptes 199,49 €

uGN12A6JL Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model CH30 de la marca SchuF o
similar

P- 50  €496,04

BNLAJKL Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model 30CH de la marca Schuf o
similar

 €379,43000

Altres conceptes 116,61 €

uGN4216F7 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment

P- 51  €92,42

BN4216F0 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

 €63,94000

Altres conceptes 28,48 €
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uGN8513G7 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de
200 mm 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) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada superficialment

P- 52  €582,28

BN8515G0 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de
200 mm 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) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR)

 €424,12000

Altres conceptes 158,16 €

uGN8513H7 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de
250 mm 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) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada superficialment

P- 53  €927,50

BN8515H0 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de
250 mm 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) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR)

 €742,03000

Altres conceptes 185,47 €

uGN8513L7 Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb diàmetre de
tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm. Subministrades i col·locades.

P- 54  €6,02

BNXZ0003 Boquilles per els fals fons en filtres del model standard FFD03 de la marca
Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.

 €4,39000

Altres conceptes 1,63 €

uGNM16227 Bomba dosificadora de 0,01 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació
electrònica, de preu alt i muntada superficialment

P- 55  €650,68

BNM16220 Bomba dosificadora de 0,01 m3/h de cabal, com a màxim, amb una
regulació electrònica, de preu alt

 €528,83000

Altres conceptes 121,85 €

uGNN2U19L Bomba submergible per impulsió d'aigua en el sistema de oxigenació del
model N3202MT de la marca Flygt amb una capacitat de bombament de 360
m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 22
kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvula de autoneteja, sòcol de
descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell i part
proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada, protecció i
comandament automàtic de la bomba, totalment col·locada, per a funcionar
en el fons humit

P- 56  €25.477,97

BNN2U110 Electrobomba submergible per a aigües residuals de 30kW de potència amb
una capacitat de bombeig entre 198 i 324 m3/h per a una alçària entre 15 i
20 mca i un diàmetre nominal de 250 mm

 €19.983,92000

BNNZU040 Sòcol de descàrrega de 250 mm de diàmetre nominal per a acoblament
automàtic de la bomba al fons del pou

 €751,29000

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

 €227,72000

BNNZU150 Partida de canonades per a elevació en una estació de bombeig d'aigües
residuals fins la sortida del pou, de 250 mm de diàmetre nominal, inclòs part
proporcional de tubs-guia, colzes i accessoris

 €2.933,38000

Altres conceptes 1.581,66 €

uGNN3F130 Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat de bombeig
de 288 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència
de 9 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de
descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell model
TM-2504-E de la marca FILSA o similar i part proporcional d'equip elèctric per
a connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba,
inclosa part proporcional de canonades d'aspiració i canonades d'impulsió
forçada amb vàlvules, totalment col·locada.

P- 57  €14.890,55
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BNN2U060 Electrobomba submergible per a aigües residuals de 9 kW de potència amb
una capacitat de bombeig entre 198 i 288 m3/h per a una alçària entre 6 i 10
mca i un diàmetre nominal de 150 mm

 €8.721,22000

BNNZU020 Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació  €103,01000
BNNZU060 Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i parada de la

bomba
 €227,72000

BNNZU080 Partida de tuberies d'aspiració en una estació de bombeig d'aigües
residuals, de 150 mm de diàmetre nominal, inclòs part proporcional de
tubs-guia, vàlvules, colzes i accessoris

 €2.073,18000

BNNZU180 Partida de canonades per a impulsió forçada en una estació de bombeig
d'aigües residuals fins la sortida del pou, de 150 mm de diàmetre nominal,
inclòs part proporcional de vàlvules, tubs-guia, acoblaments, colzes i
accessoris.

 €2.590,53000

Altres conceptes 1.174,89 €

uGNN3F13L Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat de bombeig
de 288 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència
de 9 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de
descàrrega de 250 mm de diàmetre nominal, i part proporcional d'equip
elèctric per a connexió, arrancada, protecció i comandament automàtic de la
bomba, inclosa part proporcional de canonades d'aspiració i canonades
d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.

P- 58  €14.890,55

BNN2U060 Electrobomba submergible per a aigües residuals de 9 kW de potència amb
una capacitat de bombeig entre 198 i 288 m3/h per a una alçària entre 6 i 10
mca i un diàmetre nominal de 150 mm

 €8.721,22000

BNNZU020 Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació  €103,01000
BNNZU060 Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i parada de la

bomba
 €227,72000

BNNZU080 Partida de tuberies d'aspiració en una estació de bombeig d'aigües
residuals, de 150 mm de diàmetre nominal, inclòs part proporcional de
tubs-guia, vàlvules, colzes i accessoris

 €2.073,18000

BNNZU180 Partida de canonades per a impulsió forçada en una estació de bombeig
d'aigües residuals fins la sortida del pou, de 150 mm de diàmetre nominal,
inclòs part proporcional de vàlvules, tubs-guia, acoblaments, colzes i
accessoris.

 €2.590,53000

Altres conceptes 1.174,89 €

uGNNU2LLH Sistema de oxigenació mecànica autònom, marca Flygt, model JA-217.
Subministrament i instal·lació.

P- 59  €2.369,67

BNXZ0001 Sistema de aeració JA-217 marca Flygt  €2.221,35000
Altres conceptes 148,32 €

m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 60  €3,10

Altres conceptes 3,10 €

uH64Z151L Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

P- 61  €323,77

B64Z1512 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut

 €275,47000

Altres conceptes 48,30 €

m3K5Z15PU0 Reblert amb argila expandida, material de suport biolita p-4.5 o similar,marca
Degremont o similar, de densitat 500 kg/m3

P- 62  €123,40

B03E1480 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs  €101,71350
Altres conceptes 21,69 €

uKAQDU010 Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

P- 63  €176,09
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BAQDU010 Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

 €124,82000

BAZGC260 Ferramenta per a porta d'interior, preu alt, amb una fulla batent  €16,37000
Altres conceptes 34,90 €

mKF422DFL Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura longitudinal, de 150
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- 64  €64,29

B0A7BD00 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de diàmetre interior  €0,96600
BF422DF0 Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura longitudinal, de 108

mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

 €24,91860

BFW41L10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

 €21,85050

Altres conceptes 16,55 €

paZPA11101 Partida alçada a justificar per la instal·lació d'aiguaP- 65  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

paZPA11102 Partida alçada a justificar per la instal·lació de sanejamentP- 66  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

paZPA11103 Partida alçada a justificar per la instal·lació elèctricaP- 67  €4.167,09

Sense descomposició 4.167,09 €

paZPA11104 Pàrtida alçada a justificar per les escomeses elèctriquesP- 68  €863,06

Sense descomposició 863,06 €

paZPA11105 Partida alçada a justificar per les escomeses d'aiguaP- 69  €863,06

Sense descomposició 863,06 €

paZPA11106 Partida alçada a justificar per les escomeses de telefoniaP- 70  €863,06

Sense descomposició 863,06 €

paZPA11107 Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a la obra, en base a l'Estudi
i el Pla de Seguretat i Salut.

P- 71  €19.172,73

Sense descomposició 19.172,73 €
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OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

TITOL 4 DESBROSSAMENT I NETEJA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 30)

3.075,4240,59 1.814,50

2 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació (P - 19)

372,0376,31 2.347,55

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 4.162,05

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22641L2 m3 Terraplenat amb sòl procedent d'aportació, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 28)

2.420,7638,33 20.164,96

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 20.164,96

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL DIPÒSIT INICIAL02

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

72,38211,07 801,27

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

32,572108,66 3.539,27

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

2.005,6131,45 2.908,14

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

85,95436,18 3.109,82

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

39,115108,47 4.242,80

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

2.485,9181,44 3.579,72

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

260,75242,26 11.019,38

8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

26,07555,90 1.457,59

EUR
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9 EPMS3160150 Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 14)

1,000569,54 569,54

10 EPMS3160151 Ut Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 15)

2,000466,65 933,30

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 32.160,83

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL REACTOR BIOLÒGIC 103

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

24,63011,07 272,65

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

16,651108,66 1.809,30

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

1.051,7131,45 1.524,98

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

56,43836,18 2.041,93

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

22,902108,47 2.484,18

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

1.987,0561,44 2.861,36

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

95,81942,26 4.049,31

8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

15,08055,90 842,97

9 EPMS3160151 Ut Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 15)

1,000466,65 466,65

10 EPMS3160152 Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 16)

1,000366,29 366,29

11 EPMS3160153 Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 17)

1,000296,84 296,84

TITOL 4TOTAL 01.01.03.01 17.016,46

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL REACTOR BIOLÒGIC 103

TITOL 4 ELEMENTS ESPECIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN1216G7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

1,000485,68 485,68

EUR
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(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 46)

2 GN8513G7 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 200 mm 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) i bola de fosa nodular
GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada
superficialment (P - 52)

1,000582,28 582,28

3 GN8513L7 u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb
diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades. (P - 54)

638,0006,02 3.840,76

4 K5Z15PU0 m3 Reblert amb argila expandida, material de suport biolita p-4.5 o
similar,marca Degremont o similar, de densitat 500 kg/m3 (P -
62)

43,375123,40 5.352,48

TITOL 4TOTAL 01.01.03.02 10.261,20

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL REACTOR BIOLÒGIC 204

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

24,63011,07 272,65

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

16,651108,66 1.809,30

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

1.051,7131,45 1.524,98

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

56,43836,18 2.041,93

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

22,902108,47 2.484,18

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

1.987,0561,44 2.861,36

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

95,81942,26 4.049,31

8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

15,08055,90 842,97

9 EPMS3160151 Ut Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 15)

1,000466,65 466,65

10 EPMS3160152 Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 16)

1,000366,29 366,29

11 EPMS3160153 Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 17)

1,000296,84 296,84

EUR
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TITOL 4TOTAL 01.01.04.01 17.016,46

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL REACTOR BIOLÒGIC 204

TITOL 4 ELEMENTS ESPECIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN1216G7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 46)

1,000485,68 485,68

2 GN8513G7 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 200 mm 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) i bola de fosa nodular
GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada
superficialment (P - 52)

1,000582,28 582,28

3 GN8513L7 u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb
diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades. (P - 54)

638,0006,02 3.840,76

4 K5Z15PU0 m3 Reblert amb argila expandida, material de suport biolita p-4.5 o
similar,marca Degremont o similar, de densitat 500 kg/m3 (P -
62)

43,375123,40 5.352,48

TITOL 4TOTAL 01.01.04.02 10.261,20

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL TANC D'OXIGENACIÓ 105

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

82,81011,07 916,71

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

24,843108,66 2.699,44

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

2.029,8781,45 2.943,32

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

72,38236,18 2.618,78

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

34,860108,47 3.781,26

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

3.321,8341,44 4.783,44

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una

239,40042,26 10.117,04

EUR
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alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

33,20055,90 1.855,88

TITOL 4TOTAL 01.01.05.01 29.715,87

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL TANC D'OXIGENACIÓ 105

TITOL 4 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNN3F130 u Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat
de bombeig de 288 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor
elèctric amb una potència de 9 kW, dobles juntes, anell de
desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de descàrrega de 200 mm
de diàmetre nominal, reguladors de nivell model TM-2504-E de la
marca FILSA o similar i part proporcional d'equip elèctric per a
connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la
bomba, inclosa part proporcional de canonades d'aspiració i
canonades d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.
(P - 57)

1,00014.890,55 14.890,55

TITOL 4TOTAL 01.01.05.02 14.890,55

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL TANC D'OXIGENACIÓ 206

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

82,81011,07 916,71

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

24,843108,66 2.699,44

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

2.029,8781,45 2.943,32

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

72,38236,18 2.618,78

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

34,860108,47 3.781,26

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

3.321,8341,44 4.783,44

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

239,40042,26 10.117,04

8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

33,20055,90 1.855,88
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TITOL 4TOTAL 01.01.06.01 29.715,87

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL TANC D'OXIGENACIÓ 206

TITOL 4 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNN3F130 u Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat
de bombeig de 288 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor
elèctric amb una potència de 9 kW, dobles juntes, anell de
desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de descàrrega de 200 mm
de diàmetre nominal, reguladors de nivell model TM-2504-E de la
marca FILSA o similar i part proporcional d'equip elèctric per a
connexió, arrencada, protecció i comandament automàtic de la
bomba, inclosa part proporcional de canonades d'aspiració i
canonades d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.
(P - 57)

1,00014.890,55 14.890,55

TITOL 4TOTAL 01.01.06.02 14.890,55

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL FILTRE D'ARENA 107

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

24,84011,07 274,98

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

12,720108,66 1.382,16

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

965,2271,45 1.399,58

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

54,58036,18 1.974,70

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

11,366108,47 1.232,87

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

1.777,8501,44 2.560,10

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

117,60042,26 4.969,78

8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

16,80055,90 939,12

9 EPMS3160150 Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 14)

1,000569,54 569,54

10 EPMS3160152 Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 16)

1,000366,29 366,29
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11 EPMS3160153 Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 17)

1,000296,84 296,84

12 EPMS3160154 Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de
400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió. (P - 18)

1,000358,98 358,98

TITOL 4TOTAL 01.01.07.01 16.324,94

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL FILTRE D'ARENA 107

TITOL 4 ELEMENTS ESPECIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN8513L7 u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb
diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades. (P - 54)

696,0006,02 4.189,92

2 FR3PL504 m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva
aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 25)

18,060371,85 6.715,61

TITOL 4TOTAL 01.01.07.02 10.905,53

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL FILTRE D'ARENA 208

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

24,84011,07 274,98

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

12,720108,66 1.382,16

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

965,2271,45 1.399,58

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

54,58036,18 1.974,70

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

11,366108,47 1.232,87

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

1.777,8501,44 2.560,10

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

117,60042,26 4.969,78

8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

16,80055,90 939,12

9 EPMS3160150 Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 14)

1,000569,54 569,54
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10 EPMS3160152 Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 16)

1,000366,29 366,29

11 EPMS3160153 Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 17)

1,000296,84 296,84

12 EPMS3160154 Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de
400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió. (P - 18)

1,000358,98 358,98

TITOL 4TOTAL 01.01.08.01 16.324,94

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL FILTRE D'ARENA 208

TITOL 4 ELEMENTS ESPECIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN8513L7 u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb
diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades. (P - 54)

696,0006,02 4.189,92

2 FR3PL504 m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva
aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 25)

18,060371,85 6.715,61

TITOL 4TOTAL 01.01.08.02 10.905,53

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL FILTRE D'ARENA 309

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

24,84011,07 274,98

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

12,720108,66 1.382,16

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

965,2271,45 1.399,58

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

54,58036,18 1.974,70

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

11,366108,47 1.232,87

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

1.777,8501,44 2.560,10

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

117,60042,26 4.969,78

8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

16,80055,90 939,12
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9 EPMS3160150 Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 14)

1,000569,54 569,54

10 EPMS3160152 Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 16)

1,000366,29 366,29

11 EPMS3160153 Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 17)

1,000296,84 296,84

12 EPMS3160154 Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de
400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió. (P - 18)

1,000358,98 358,98

TITOL 4TOTAL 01.01.09.01 16.324,94

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL FILTRE D'ARENA 309

TITOL 4 ELEMENTS ESPECIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN8513L7 u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb
diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades. (P - 54)

696,0006,02 4.189,92

2 FR3PL504 m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva
aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 25)

18,060371,85 6.715,61

TITOL 4TOTAL 01.01.09.02 10.905,53

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL FILTRE D'ARENA 410

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

24,84011,07 274,98

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

12,720108,66 1.382,16

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

965,2271,45 1.399,58

4 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 37)

54,58036,18 1.974,70

5 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
35)

11,366108,47 1.232,87

6 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

1.777,8501,44 2.560,10

7 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 32)

117,60042,26 4.969,78
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8 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 38)

16,80055,90 939,12

9 EPMS3160150 Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 14)

1,000569,54 569,54

10 EPMS3160152 Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 16)

1,000366,29 366,29

11 EPMS3160153 Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb collar
d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió. (P - 17)

1,000296,84 296,84

12 EPMS3160154 Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud de
400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió. (P - 18)

1,000358,98 358,98

TITOL 4TOTAL 01.01.10.01 16.324,94

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL FILTRE D'ARENA 410

TITOL 4 ELEMENTS ESPECIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN8513L7 u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar, amb
diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades. (P - 54)

696,0006,02 4.189,92

2 FR3PL504 m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva
aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 25)

18,060371,85 6.715,61

TITOL 4TOTAL 01.01.10.02 10.905,53

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES11

TITOL 4 CONDUCCIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFB1N42L m Tub de polietilè de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre
nominal, de 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
13244-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè. Subministrat, instal·lat
i provat. (P - 44)

178,868106,50 19.049,44

2 GFB1N425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 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 - 43)

20,35698,79 2.010,97

3 GFB1N4L5 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè. Subministrat, instal·lat
i provat. (P - 45)

20,25089,65 1.815,41

4 GFB1L325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè. Subministrat, instal·lat
i provat. (P - 42)

102,84959,34 6.103,06

5 GFB1K325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par proporcional

189,95045,17 8.580,04
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d'accessoris i peces especials de polietilè. Subministrat, instal·lat
i provat. (P - 41)

6 KF422DFL m Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura
longitudinal, de 150 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 - 64)

90,39964,29 5.811,75

TITOL 4TOTAL 01.01.11.01 43.370,67

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES11

TITOL 4 ACCESSORIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN12A6J7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 300
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 49)

7,000993,66 6.955,62

2 GN12A6G7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 47)

16,000541,30 8.660,80

3 GN12A6H7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 250
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 48)

2,000695,34 1.390,68

4 GN4216F7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 51)

6,00092,42 554,52

5 GN8513H7 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 250 mm 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) i bola de fosa nodular
GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada
superficialment (P - 53)

4,000927,50 3.710,00

6 GN12A6JL u Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model CH30 de la marca
SchuF o similar (P - 50)

2,000496,04 992,08

TITOL 4TOTAL 01.01.11.02 22.263,70

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES11

TITOL 4 SISTEMA DOSIFICACIÓ ETANOL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 GNM16227 u Bomba dosificadora de 0,01 m3/h de cabal, com a màxim, amb
regulació electrònica, de preu alt i muntada superficialment (P -
55)

2,000650,68 1.301,36

2 GN12A6JL u Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model CH30 de la marca
SchuF o similar (P - 50)

2,000496,04 992,08

3 EK318C20 u Dipòsit per a combustibles líquids de 2000 l de capacitat, de
doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD), construit segons
la norma UNE-EN 13341, tractat amb recobriment
impermeabilitzant, elevat (P - 13)

2,0001.868,28 3.736,56

TITOL 4TOTAL 01.01.11.03 6.030,00

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EQUIPS ELECTROMECÀNICS12

TITOL 4 BOMBES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNN3F13L u Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una capacitat
de bombeig de 288 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor
elèctric amb una potència de 9 kW, dobles juntes, anell de
desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de descàrrega de 250 mm
de diàmetre nominal, i part proporcional d'equip elèctric per a
connexió, arrancada, protecció i comandament automàtic de la
bomba, inclosa part proporcional de canonades d'aspiració i
canonades d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.
(P - 58)

3,00014.890,55 44.671,65

TITOL 4TOTAL 01.01.12.01 44.671,65

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EQUIPS ELECTROMECÀNICS12

TITOL 4 SISTEMA OXIGENACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNN2U19L u Bomba submergible per impulsió d'aigua en el sistema de
oxigenació del model N3202MT de la marca Flygt amb una
capacitat de bombament de 360 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 22 kW, dobles
juntes, anell de desgast, vàlvula de autoneteja, sòcol de
descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell
i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada,
protecció i comandament automàtic de la bomba, totalment
col·locada, per a funcionar en el fons humit (P - 56)

4,00025.477,97 101.911,88

2 GNNU2LLH u Sistema de oxigenació mecànica autònom, marca Flygt, model
JA-217. Subministrament i instal·lació. (P - 59)

4,0002.369,67 9.478,68

TITOL 4TOTAL 01.01.12.02 111.390,56

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EQUIPS ELECTROMECÀNICS12

TITOL 4 SISTEMA AERACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBN7UL3 u Grup de compressors d'aire, 75 kW, model EG75-8 marca ELGI
o similar. Subministrament i instal·lació (P - 39)

2,00011.679,49 23.358,98

EUR
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2 EEK83151 u Difusor de bombolla gruixuda de banda ample, de acer
inoxidable AISI 304L amb una longitud de 610 mm, model D4 de
la marca Sanitaire o similar. Subministrat i col·locat. (P - 9)

112,000147,21 16.487,52

TITOL 4TOTAL 01.01.12.03 39.846,50

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EDIFICI13

TITOL 4 FONAMENTS I MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 33)

26,01011,07 287,93

2 G45C1DH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

6,806108,66 739,54

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

121,6971,45 176,46

4 E4F2LG6A m3 Paret estructural de 36,5 cm de gruix, de totxana, LD, R-10, de
240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 1)

20,580280,76 5.778,04

5 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 3)

14,00027,15 380,10

TITOL 4TOTAL 01.01.13.01 7.362,07

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EDIFICI13

TITOL 4 PAVIMENT I REVESTIMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9DD1D38 m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 6)

65,80034,57 2.274,71

2 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 5)

84,0004,80 403,20

3 E833543E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb pedra artificial de morter de ciment gris, buixardada,
de 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de
ciment 1:6 (P - 4)

65,800108,48 7.137,98

TITOL 4TOTAL 01.01.13.02 9.815,89

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EDIFICI13

EUR
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TITOL 4 COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E52213NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 30
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P -
2)

16,00041,64 666,24

TITOL 4TOTAL 01.01.13.03 666,24

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EDIFICI13

TITOL 4 FUSTERIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQ1EQ86 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm
de gruix, model català, massissa de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària (P - 7)

1,000233,00 233,00

2 KAQDU010 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària (P -
63)

1,000176,09 176,09

3 EC171123 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4
mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 8)

1,44035,55 51,19

TITOL 4TOTAL 01.01.13.04 460,28

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EDIFICI13

TITOL 4 SANEJAMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ12B71PBP4X u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm,
de color blanc, preu alt ref. 373035000 de la serie Plats de dutxa
de porcellana vitrificada de ROCA SANITARIO , col·locat sobre el
paviment (P - 10)

1,000112,35 112,35

2 EJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 12)

1,000240,49 240,49

3 EJ13B815D81W u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref.
327878000 de la serie Kalahari 800 de ROCA SANITARIO ,
senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu superior,
col·locat amb suports murals (P - 11)

1,000225,24 225,24

4 ZPA11102 pa Partida alçada a justificar per la instal·lació de sanejament (P -
66)

1,0003.000,00 3.000,00

TITOL 4TOTAL 01.01.13.05 3.578,08

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EDIFICI13

TITOL 4 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 ZPA11101 pa Partida alçada a justificar per la instal·lació d'aigua (P - 65) 1,0003.000,00 3.000,00

TITOL 4TOTAL 01.01.13.06 3.000,00

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL EDIFICI13

TITOL 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZPA11103 pa Partida alçada a justificar per la instal·lació elèctrica (P - 67) 1,0004.167,09 4.167,09

TITOL 4TOTAL 01.01.13.07 4.167,09

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ I TANCAMENT14

TITOL 4 PAVIMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931201F m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 21)

80,06329,19 2.337,04

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 - 24)

112,65077,18 8.694,33

3 F96512C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 22)

111,50024,12 2.689,38

TITOL 4TOTAL 01.01.14.01 13.720,75

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ I TANCAMENT14

TITOL 4 TANCAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A1B40L m Tanques metàliques de tancament perimetral exterior de 2.5 m
d'alçària,amb malla d'acer galvanitzat en peces de 4 metres de
longitud, tubs d'acer i ancoratge amb daus de formigó de 40 cm
de costat. Subministrament i instal·lació, inclòs excavació,
fonaments d'ancoratge i tots els accessoris. (P - 20)

168,80039,73 6.706,42

2 H64Z151L u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

1,000323,77 323,77

TITOL 4TOTAL 01.01.14.02 7.030,19

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ I TANCAMENT14

TITOL 4 JARDINERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 60)

39,0003,10 120,90

2 FR472N2L u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de
aproximadament 1.5-2 metres d'altura, inclòs excavació,
formació, revisió, reg i totes les tasques de manteniment
necessàries fins a la recepció d'obra. (P - 26)

100,000141,48 14.148,00

TITOL 4TOTAL 01.01.14.03 14.268,90

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ I TANCAMENT14

TITOL 4 ESCOMESA ELÈCTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZPA11104 pa Pàrtida alçada a justificar per les escomeses elèctriques (P - 68) 1,000863,06 863,06

TITOL 4TOTAL 01.01.14.04 863,06

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ I TANCAMENT14

TITOL 4 ESCOMESA D'AIGUA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZPA11105 pa Partida alçada a justificar per les escomeses d'aigua (P - 69) 1,000863,06 863,06

TITOL 4TOTAL 01.01.14.05 863,06

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL PLANTA DE TRACTAMENT01

SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ I TANCAMENT14

TITOL 4 ESCOMESA TELEFONIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZPA11106 pa Partida alçada a justificar per les escomeses de telefonia (P - 70) 1,000863,06 863,06

TITOL 4TOTAL 01.01.14.06 863,06

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL CONDUCCIÓ PRINCIPAL02

SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222B12L m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària,segons secció definida en els Plànols, en terreny de
trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat, Inclòs eliminació del paviment de formigó i vorera actual
amb martell hidràulic. (P - 27)

718,38110,02 7.198,18

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 29)

549,47113,22 7.264,01

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 14.462,19

EUR
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OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL CONDUCCIÓ PRINCIPAL02

SUBCAPÍTOL CONDUCCIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFB1J62L m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè. (P - 40)

789,30038,06 30.040,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 30.040,76

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL CONDUCCIÓ PRINCIPAL02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9F1620L m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i beurada de ciment sobre paviment de formigó (P -
23)

844,55151,62 43.595,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 43.595,72

OBRA ETAP MANACOR01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZPA11107 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a la obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 71)

1,00019.172,73 19.172,73

CAPÍTOLTOTAL 01.03 19.172,73

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 PLANTA DE TRACTAMENT 643.409,63
Capítol 01.02 CONDUCCIÓ PRINCIPAL 88.098,67
Capítol 01.03 SEGURETAT I SALUT 19.172,73

01 ETAP MANACORObra 750.681,03

750.681,03

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 ETAP MANACOR 750.681,03
750.681,03

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

750.681,03PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

97.588,5313 % Despeses generals SOBRE 750.681,03....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 750.681,03....................................................................................................................................45.040,86

Subtotal 893.310,42

21 % IVA SOBRE 893.310,42....................................................................................................................................187.595,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.080.905,61€

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

( UN MILIÓ VUITANTA MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )

Antoni Soler Gelabert


