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P-1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades


142,77 €


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


P-2 135FP1K0 m3 Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-35/B/20/IIa+Qc, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, armat amb
200 kg/m3 d'armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. VEURE DETALL D'AMIDAMENT A MEMÒRIA D'ESTRUCTURA


332,20 €


(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)


P-3 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-35/B/10/IIIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 80 kg/m3


402,46 €


(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)


P-4 145214BH m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3


320,46 €


(TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)


P-5 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 amb
tauler de fusta de pi, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3


426,65 €


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


P-6 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3


400,98 €


(QUATRE-CENTS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-7 14531C6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3. INCLOU FORMACIÓ DE MÈNSULA PER SUPORT DE
FORJAT A TRAVÉS DE JUNTA DE DILATACIÓ


457,55 €


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


P-8 145C4876 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 35 kg/m2


95,49 €


(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)


P-9 14LHN68F m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot


43,73 €


(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)


P-10 14LV754G m2 Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de
9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 5 i 5 mm de diàmetre, i una quantia de
0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot


60,29 €


(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-11 14LV956J m2 Formació de sostre 30+10 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 16 kN/m2 per a una llum màxima de 9
m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 8 i 8 mm de diàmetre, i una quantia de
0,076 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot


92,73 €


(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)


P-12 193514B4 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I abocat amb bomba de formigó, de 15 cm de gruix,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS


29,95 €


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


P-13 193527BB m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, impermeabilització
amb morter impermeabilitzant pel mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes la
primera en pols i la segona en forma de beurada, amb una dotació de 2 kg/m2, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS


37,30 €


(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)


P-14 2B71EPI1 u 2EPI-01. Subministrament de conjunt d'Equips de Protecció Individuals per a la utilització de
lesinstal·lacions en condicions de seguretat composada pels següents elements:
- LDV-001 TCarro de traslació amb mosquetó d'acer inoxidable de designació AISI 316,
segons EN795: 1 unitat
- 0860002 Dispositiu anticaiguda tipus Roker de Fallprotec o equivalent, lliscant per a corda
semiestàtica de 10,5-12,7mm de diàmetre: 1 unitat
- 0840175 Corda de poliamida, estàtica, de 10,5mm de diàmetre i 10m de longitud amb
terminal i mosquetó: 1 unitat
- HAR-016 Doble corda de poliamida de 1,5m de longitud, amb sistema d'absorció d'energia
segons EN354, EN355 i EN362: 1 unitat
- HAR-018 Mosquetó automàtic de triple connexió, d'acer inoxidable de designació AISI 316,
amb 1/4 de gir d'obertura, de 20mm segons EN362: 3 unitats
- HAR-021 Arnès tipus Tempo de Fallprotec o equivalent, de qualsevol talla, amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355: 1 unitat
- 0820057 Casc tipus Safety Star Camp de Fallprotec o equivalent, per a ús normal, contra
cops, de polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons UNE-EN 812: 1 unitat


584,65 €


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


P-15 2B71LV66 u 2LV-L-66. Subministrament i muntatge de línia de vida horitzontal tipus Securope de
Fallprotec o equivalent, conforme a la norma EN795C, fabricada d'acord amb el sistema de
control de qualitat certificat per APAVE segons directiva europea 89/689/CEE, Article 11.


Amb un traçat total de 29m, sense corbes, configurada per fins a 3 usuaris i composada pels
següents elements:
- LDV-008 Tub per emplomar finals de cable: 2 unitats
- LDV-032 Absorbidor d'energia d'extrem, sintètic, amb molla i indicador de sobrecàrrega: 1
unitat
- LDV-002 Punt d'ancoratge final de 20kN de resistència, sense possibilitat de deformació
permanent: 2 unitats
- LDV-043 Punt d'ancoratge intermig orientable de 12kN de resistència, amb sistema
d'absorció d'energia, sense deformació permanent, amb testimoni de sobrecàrrega de 4kN i
reactivació manual: 2 unitats
- LDV-023 Suport específic per a coberta metàl·lica tipus sandwitch amb reforç de fixació
amb placa d'ancoratge de 360x360mm amb cargolaria d'acer inoxidable autoperforant: 2
unitats
- LDV-036 Suport específic per a coberta metàl·lica tipus sandwitch amb reforç de fixació
amb placa d'ancoratge de 360x180mm amb cargolaria d'acer inoxidable autoperforant: 2
unitats
- LDV-006 Cable d'acer inoxidable de designació AISI 316, de 8mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1 per una resistència
de servei a tracció de 40kN, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació


1.052,05 €
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<15m) i tesat: 29m
- LDV-007 Placa d'identificació i advertència obligatòria conforme norma EN795C: 1 unitat


Inclou: Totes les operacions necessàries de localització d'elements estructurals vistos i/o
ocults (bigues, corretges, jàsseres, lloses, pilars, murs, etc.), així com les feines d'ancoratge i
fixació a aquest elements, i comprovació de la correcta execució dels mateixos; material de
muntatge necessari (ancoratges d'epoxy, tacs de nylon, varilles roscades i espàrrecs M12,
femelles i arandeles tipus grower, tot d'acer inoxidable); les unitats necessàries de casquets
finals de 12mm, de resistència 20kN, inviolables (sense possible manipulació posterior) i
casquets intermitjos de 12mm, de resistència 5kN i reajustables.


La totalitat del sistema estarà fabricat en acer inoxidable de designació AISI 316, amb
garantia de vida útil mínima de 10 anys.


(MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)


P-16 43ZP1AE1 ut Travada de fonament nou a biga centradora existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 22 kg/ut, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components. REFER CONTINUÏTAT D'ARMAT DE BIGA CENTRADORA
INTERROMPUDA AMB 5d20sup I 5d12inf


178,43 €


(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)


P-17 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2


200,80 €


(DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)


P-18 4A2T271Z u Subministre i muntatge de trapa practicable d'accés a coberta de 90x60 cm de planxa d'acer
corten i frontisses, maneta, pany, clau i escala d'alumini fixada a paret amb arc de protecció.


750,00 €


(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)


P-19 4A2T27ZZ u Subministre i muntatge de xemeneia de ventilació elaborada amb planxa d'acer corten de 10
mm de gruix segons detalls de Projecte, fixada a sostre mitjançant angulars i tacs químics,
incorporant reixa mosquitera d'acer corten fixada amb cargols a angulars perimetrals per
permetre la seva neteja i substitució.


400,00 €


(QUATRE-CENTS EUROS)


P-20 ASCEN01 u Subministrament i instal·lació d'ascensor-munta càrregues Orona O3G_2010 MRLG, sense
cambra de màquines, de 8 persones (630 Kg.) de càrrega, de velocitat 1,00 m/s, 5000 mm de
recorregut, amb 2 aturades, 2 embarcaments a 180 i maniobra Universal. Grup tractor de
tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de
freqüència i control de llaç tancat


Cabina de Gamma Públic Plus de dimensions 1100 mm ample x 1400 mm fons, amb paret
lateral amb botonera recobriment neocompact liso nc04 y paret lateral sense botonera
recubrimient neocompact liso nc04 i passamans Alumini, , terra de PVC-High SC05, panel de
comandament Acer Inoxidable, Il·luminació eficient amb automàtic UP37 Focus Led,
embocadura, fronts en Acer Inox.(Base) i sòcols en alumini.


En cabina, panell de comandament amb polsadors O3G Series circular amb Braille són
resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i
foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1).
Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals ,
indicador lluminós i acústic de sobre càrrega sistema de comunicació bidireccional d'atenció
24 hores per xarxa telefònica. Portes de cabina Telescòpica 2 fulls en Acer Inox.(Base) de
900 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica.


En pis, amb fletxes direccionals a la resta de plantes, amb botonera a paret i polsadors O3G
Series circular resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els
assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme
(categoria 1). 2 portes de pis Telescòpica en xapa imprimada de 900 mm x 2000 mm


16.894,59 €
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resistència al foc EN81_58 EN81/58 (E120).


(SETZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS)


P-21 BARANA m2 Barana formada per perfils d'acer galvanitzat, amb perímetres de tub 50x10 mm i muntants
verticals cada 9 cm de tub 35x10 mm, collades a obra segons detalls dels plànols, totalment
instal·lada.


90,00 €


(NORANTA EUROS)


P-22 BANCBANY u Bancs fenòlics model STAFF BFF SHARK de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts
totalment en fenòlic de 12-13 mm. Sobre per seient de peça sencera amb regates per a
evacuació d'aigua i fàcil neteja, lama separadora banc doble de 12cm d'alt, tot el banc
aquesta construït en resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti bacterianes. superfície
no porosa, resistent al desgast i l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de
neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cants polits i cantonades arrodonides.
Els cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable. Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1,
fletxa màx. 5.0 mm, densitat 1,45g / cm3 norma DIN 53479, absorció d'aigua <3% norma EN
438-2.


95,00 €


(NORANTA-CINC EUROS)


P-23 CARRIL m Carril guia de planxa d'acer de 2 mm de gruix de desenvolupament 27x120x27 mm i guia
base de quadret massís 22 x 25 mm, galvanitzat i tractat amb catafòresi fixat al forjat amb
cargols sobre tac cada 1000 mm i tocs de poliuretà de separació perfectament nivellat i
preparat per l'extensió del paviment de terratzo.


37,00 €


(TRENTA-SET EUROS)


P-24 CARRIL1 m Carril de suport de planxa d?acer de 2 mm de gruix de desenvolupament 60 mm i guia base
de quadret massís 22 x 25 mm galvanitzat i tractat amb catafòresi fixat al forjat amb cargols
sobre tac cada 1000 mm i tocs de poliuretà de separació perfectament nivellat i preparat per
l?extensió del paviment de terratzo.


74,00 €


(SETANTA-QUATRE EUROS)


P-25 CONJU u Conjunt d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 2200x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar,
baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


10.789,77 €


(DEU MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)


P-26 E2132352 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió


92,65 €


(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)


P-27 E2135342 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica
de runa sobre camió


128,66 €


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


P-28 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió


2,12 €


(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)


P-29 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió


7,79 €


(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-30 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim per una amplada mitja d'1 m.


45,73 €


(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)


P-31 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km


5,86 €


(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)


P-32 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km


6,96 €


(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)


P-33 E2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km. A justificar amb els albarans del gestor de residus.


3,48 €


(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-34 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). A justificar amb els albarans del gestor de residus.


13,64 €


(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-35 E2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


34,51 €


(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)


P-36 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)


3,37 €


(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)


P-37 E3D1B123 m Execució de micropilons sense entubació de 220 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,1 mm de gruix i
injecció única amb beurada de ciment CEM I 52,5 R


81,86 €


(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)


P-38 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.121,81 €


(DOS MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)


P-39 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió


10,23 €


(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)


P-40 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura


1,56 €


(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)


P-41 E444512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols


1,75 €


(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)


P-42 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra


1,41 €


(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-43 E44A531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. VEURE DETALL
D'AMIDAMENT A MEMÒRIA D'ESTRUCTURA


2,26 €


(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)


P-44 E44B2253 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols


2,04 €


(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)


P-45 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura


3,16 €


(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)


P-46 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 58,76 €


(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)


P-47 E4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2


211,79 €


(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)


P-48 E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir


74,61 €


(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)


P-49 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó


4,42 €


(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)


P-50 E545GGBZ m2 Subministre i muntatge de coberta arquitectònica totalment llisa i estanca, segons
especejament de Projecte, formada per: Panell Formadeck o equivalent de 50 mm de gruix i
amples de cobriment de 1000 mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Compost per cara
exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural (sense procés d'oxidació previ
aplicat), nucli d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6 mm
de gruix en acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc estàndard i gofrat. Inclou
part proporcional de: remats en careners; entregues; xapes laterals de transició entre panells
de façana i de coberta en acer corten; canal d'acer corten aïllada completament estanca
connectada a baixants amb formació de pendents segons Projecte amb gàrgoles de desguàs
també en acer corten; segellats de seguretat en juntes mitjançant massilla Therostat; resta
d'elements per deixar la partida completament executada segons Projecte i requeriments de
la Direcció Facultativa i del fabricant.


104,31 €


(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)


P-51 E545GGZZ m2 Subministre i muntatge de base per a la sortida d'instal·lacions i trapes a coberta de 90x60
cm de dimensió màxima, formada per: mecanitzat del panell Formadeck o similar sense
arribar a la canaleta interior, primer cordó de segellat format en cinta de butil alumini fixada
formant junt elàstic entre el panell i l'element sortint a coberta, segon cordó de segellat amb
xapa de la mateixa qualitat de la coberta fixada i segellada contra el panell i tercer cordó de
segellat mitjançant xapa de la mateixa qualitat que la coberta fixada i segellada al element
sortint. Inclou part proporcional de resta d'elements per deixar la partida completament
executada segons Projecte i requeriments de la Direcció Facultativa i del fabricant.


203,11 €


(DOS-CENTS TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)


P-52 E5Z15N6D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada


16,42 €


(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-53 E612BR13 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, 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 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2


24,09 €


(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)


P-54 E618562Q m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb
filler calcari. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel
què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat, també inclou la col·locació dels elements que configuren l'obertura
(llinda).


31,75 €


(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)


P-55 E618566K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat, també inclou la col·locació dels elements que configuren l'obertura (llinda).


33,34 €


(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-56 E6523B5D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


49,25 €


(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)


P-57 E6524B4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W


46,65 €


(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)


P-58 E6528B5D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


58,64 €


(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-59 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, inclosa la part proporcional de solapaments.


16,41 €


(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)


P-60 E7C96ED1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 100 mm de gruix
amb malla metàl·lica, col·locat sense adherir


9,33 €


(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)


P-61 E7C9V644 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471
m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques


17,62 €


(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)


P-62 E7C9Y9M4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de
70 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,892
m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques


16,33 €


(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-63 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm


38,07 €


(TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)


P-64 E7J1AAMA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima circular de 400 mm d'amplària, col·locat a l'interior


133,46 €


(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)


P-65 E7J1B2EA m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 300 mm d'amplària, col·locat a l'interior


59,30 €


(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)


P-66 E7J211D1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt


4,77 €


(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)


P-67 E7J5C5D0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt


13,73 €


(TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)


P-68 E8241333 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)


20,73 €


(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)


P-69 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana de roca


41,20 €


(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)


P-70 E83E8N6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 85.5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament
amb plaques de llana de roca


53,12 €


(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)


P-71 E83E8N6Z m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 85.5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament.


50,48 €


(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-72 E83E8R6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca


43,42 €


(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)


P-73 E83ER900 m2 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix,
col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície
amb llana dentada


11,32 €


(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-74 E83QS1BZ m2 Subministre i muntatge de fals sostre i façana arquitectònica totalment llisa i estanca, segons
especejament de Projecte, formada per: Panell Formawall o equivalent vertical de 80 mm de
gruix i amples de cobriment de 1000 mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Compost per
cara exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural (sense procés d'oxidació previ
aplicat), nucli d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6 mm
de gruix en acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc estàndard i gofrat. Inclou
part proporcional de: mecanitzats per plegar els panells en entregues amb la coronació de
l'edifici i a la transició amb el fals sostre, segons documentació gràfica de Projecte; segellats;
remats; trobades amb altres materials i elements; formació d'encaixos per a instal·lacions i
gàrgoles; xapes microperforades d'acer corten de 3 mm de gruix mínim, plegades i
rematades per a encontres i fixades a subestructura de suport perimetral de les obertures, en
forats de façana i d'instal·lacions; formació de porta integrada de sortida d'emergència d'acer
corten aïllada amb els ferratges necessaris i barra antipànic; panells de cantonada; resta
d'elements per deixar la partida completament executada segons Projecte i requeriments de
la Direcció Facultativa i del fabricant.


151,58 €


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


P-75 E843223A m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de
60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm
de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim


29,78 €


(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-76 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim


28,22 €


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


P-77 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat


80,64 €


(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-78 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat


4,03 €


(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)


P-79 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat


4,57 €


(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)


P-80 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans


18,07 €


(DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)


P-81 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe
d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm
i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual


7,97 €


(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)


P-82 E8L9TF4S m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat


18,33 €


(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-83 E9C11432 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens


25,12 €


(VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)


P-84 E9C4342S m2 Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat
sense adherir sobre suports de morter de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior


55,64 €


(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-85 E9JEC100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment


269,48 €


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


P-86 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6


7,40 €


(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)


P-87 E9V2A3KK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10


59,19 €


(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)


P-88 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 7,37 €


(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)


P-89 EAF311AC u Conjunt de 4 finestres d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 690x65 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre
Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.


1.838,56 €


(MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)


P-90 EAF318AC u Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit amb doble
seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i
transparent.


346,36 €


(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)


P-91 EAF348AC u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre Climalit amb doble seguretat
laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


392,81 €


(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)


P-92 EAF7D1AC u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una lluna fixa, per a un buit d'obra aproximat de 75x260 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre
Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.Amb actuador elèctric 'produmat mat 20' de mides totals
exteriors 0,75x2,60 m detall F2 dels plànols


682,02 €


(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-93 EAF7L4AC u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 168x229
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre
Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.


998,54 €


(NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-94 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària


27,23 €


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


P-95 EAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt


216,63 €


(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)


P-96 EASA31N2 u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu
alt, col·locada


468,97 €


(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)


P-97 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada


186,59 €


(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)


P-98 EASA61NB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada


227,51 €


(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)


P-99 EASA72W2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 80+40x205 cm,
preu alt, col·locada


506,01 €


(CINC-CENTS SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)


P-100 EASA81N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada


309,12 €


(TRES-CENTS NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)


P-101 EAVUF440 m2 Mosquitera fixa de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques


44,09 €


(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)


P-102 EB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7
cm, amb suport, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.


26,94 €


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


P-103 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.


21,57 €


(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-104 EC1K1502 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix adaptat per a minusvàlids, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament.


150,00 €


(CENT CINQUANTA EUROS)


P-105 EC1K1503 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. 50,00 €


(CINQUANTA EUROS)


P-106 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


11,30 €


(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)


P-107 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


11,59 €


(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)


P-108 ED111G001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


12,82 €


(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)


P-109 ED111GG02 m Desguàs d'aparell deshumidificador amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


12,82 €


(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)


P-110 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides


16,21 €


(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)


P-111 ED359565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat


232,56 €


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


P-112 ED51YA53 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de
18,5 l/s, cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació modular mitjançant anell de
subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a
tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm
de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre
d'alumini lacat, col·locada


209,76 €


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


P-113 ED5A5E00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre.
Connectat a la xarxa de sanejament.


7,06 €


(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)


P-114 ED5FC194 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix


59,30 €


(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)


P-115 ED5L24A3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en
una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical, inclosa
la part proporcional de solapaments.


6,65 €


(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-116 ED5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, amb morter de ciment
1:6


6,68 €


(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-117 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre


32,00 €


(TRENTA-DOS EUROS)


P-118 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre


38,99 €


(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)


P-119 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat 62,82 €


(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)


P-120 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


13,95 €


(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)


P-121 EE42Q3G2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


14,76 €


(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)


P-122 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


16,28 €


(SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)


P-123 EE42Q8G1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


19,27 €


(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)


P-124 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat,
muntat encastat en el cel ras


29,18 €


(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)


P-125 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports


37,70 €


(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)


P-126 EEC1GG01 u Humidificador evaporatiu TRAU B450, tipus consola autònom, sense instal·lació, de baix
nivell sonor i baix consum energètic.Estructura robusta de xapa d'acer esmaltat. Quadre amb
indicació de nivell d'aigua, higròstats i estat Desconnexió automàtica en cas de baix nivell
d'aigua
Filtre d'aire
Higrostat incorporat per a funcionament automàtic
Alimentació: 230V / 50Hz
Potència absorbida: 53W
Cabal d'aire màxim: 800 m3 / h
Posició de ventilació: 2
Capacitat dipòsit: 34 litres
Capacitat humidificació: 2,5 litres / hora (a 23ºC / 45% HR)
Nivell sonor: 29-42 dbA (a 3 metres)
Color de caracasa: blanc
Dimensions: 625x316x720 (alçada) mm
Pes: 18,6 kg


618,35 €


(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-127 EEC1GG02 u Deshumidificador tipus consola per condensació frigorífica TRAU model FSW63 Envoltant en
acer galvanitzat amb tractament pintura poliuretà. Compressor rotatiu hermètic sobre
amortidors. Evaporador d'expansió directa en tub de coure. Safata de condensats en PVC.
Condensador en tub de coure i aletes d'alumini verticals. Ventilador centrífug. Circuit frigorífic
format per filtre antihumitat, tub capil·lar d'expansió, pressòstat d'alta Microprocessador de
control per atur / marxa del compressor.


Dades tècniques:
Cabal d'aire: 600m3 / h
Capacitat d'extracció: 63L / dia
Potència nominal: 0.8 kw
Pressió estàtica disponible: 50Pa
Refrigerant: R410A
Nivell sonor: 49 dbA
Marge de temperatures operatiu: 15-36ºC
Dimensions: 660x1070x280 mm
Pes: 50 kg
Alimentació 230 / I / 50 Hz


2.512,25 €


(DOS MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)


P-128 EED57G01 u Unidad exterior de bomba de calor, PUHY-P250YKB-A1 INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y 27.100 Kcal/h. o similar, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació, col·locada


8.456,64 €


(VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS)


P-129 EED57G02 u Unidad exterior de bomba de calor PUHY-P200YKB-A1, INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 20.000 Frig/h y 21.500 Kcal/h.. o similar,
amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació, col·locada


7.770,77 €


(SET MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)


P-130 EED57G03 u Kit distribuidor CMY-Y102L-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas,
col·locat


161,73 €


(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)


P-131 EED57G04 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas,
col·locat


130,70 €


(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)


P-132 EEDA1G01 u Unidad interior PEFY-P80VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 8000 Frig/h y 8600 Kcal/, col·locada


1.562,58 €


(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-133 EEDA1G02 u Unidad interior tipo PLFY-P15VFM-E CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 1500 Frig/h y 1700 Kcal/h., col·locada


1.333,60 €


(MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)


P-134 EEDA1G03 u Unidad interior PLFY-P20VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h.., col·locada


1.373,19 €


(MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)


P-135 EEDA1G04 u Unidad interior PLFY-P32VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., col·locada


1.425,62 €


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


P-136 EEDA1G05 u Unidad interior PEFY-P32VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI LECTRIC, de 3200 Frig/h y 3400 Kcal/h.., col·locada


1.291,87 €


(MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-137 EEDA1G06 u Subministrament i instal.lació de Conjunt SPLIT- PARET 1x1, INVERTER (B / C), gamma
DOMÈSTICA (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2150 Frig / h i 2752 kcal / h. i 21 dB
(A). Model MSZ-EF25VEW (MSZ-EF25VEW-E1 / MUZ-EF25VE-E1). Col·locada amb
termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, o similar


1.048,44 €


(MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-138 EEK31DG3 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 1025X525 mm, de
retorn o extracció amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc, amb
trepants avellanes per marc de 28 mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR -
AG / 1025X525 / A1 / A11 /  / E6-C-0


183,14 €


(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)


P-139 EEK31DG4 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a
instal·lació en paret ampit de finestra i conducte, sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb
lamel.les horitzontals regulables, doble deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat
Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D / 625 X 425 / A1 / / E6-C-0


204,54 €


(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-140 EEK31DG5 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a
instal·lació en paret ampit de finestra i conducte, sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb
lamel.les horitzontals regulables, doble deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat
Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D / 225 X 165 / A1 / / E6-C-0


95,40 €


(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)


P-141 EEK31DG7 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 525X325 mm, de
retorn o extracció amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc, amb
trepants avellanes per marc de 28 mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR -
AG / 625X425 / A1 / A11 / / E6-C-0


109,31 €


(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)


P-142 EEK31G01 m Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º paral.leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM
(S) AA dim. 200 d'alçada i llargada variable, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb
regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.Marca MADEL o similar


110,34 €


(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-143 EEK3GG01 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a
instal·lació en sostre de 600 X 600 amb lames horitzontals regulables, sense accessoris
(només part frontal), marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural, anoditzat.


92,19 €


(NORANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)


P-144 EEKN1RG1 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x
495 mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- /
600x495 / ER


228,50 €


(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)


P-145 EEKN1RG3 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 400 x
495 mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- /
600x330 / ER


228,50 €


(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)


P-146 EEKN1RG4 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x
6000 mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- /
600x600 / ER


238,13 €


(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-147 EEM2E1G1 u Caixa de ventilació CVB / 4-180 / 180-N-147W de S & P, de baix nivell sonor, fabricades en
xapa d'acer galvanitzat, aïllament acústic ignífug (M1) de escuma de melamina, ventilador
centrífug de doble aspiració muntat sobre suports antivibratoris, rodet de branques cap
endavant equilibrat dinàmicament.


478,26 €


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


P-148 EEM2GG01 u Caixa de ventilació estanca, CVAB / 4-2000 / 315N D de S & P, autonetejadors, de baix nivell
sonor, fabricades amb perfils d'alumini i panells tipus sandvitx, amb aïllament acústic
ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix , rodet centrífug de branques cap
enrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides
circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat,
230V-50Hz.


1.049,16 €


(MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)


P-149 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat. Marca/model: S&P/ SILENT-100CZ


65,59 €


(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)


P-150 EEMHU1G1 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/500/250
m3/h. y 37/31/23/18 dB(A). Modelo LGH- 100RVX-E. Instalado


2.993,06 €


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


P-151 EEMHU1G2 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH- 200RVX-E. instalado


5.642,38 €


(CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)


P-152 EEN117G1 u Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y F6 (EN779) y F7, conectable a unidades
Lossnay modelo LGH-100RX5-E de MITSUBISHI ELECTRIC.


1.063,99 €


(MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)


P-153 EEN1G001 u Subministre i instal.lació de Caixa filtrants de tipus gravimètric G24 MFL-355 F de S & P o
similar, d'acer galvanitzat amb brides circulars amb junta d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil
per procedir a un ràpid canvi del filtre.


280,75 €


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


P-154 EEN1G002 u Filtre de classe F (EF) MFR-355/400 F8 de S & P o similar 98,23 €


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


P-155 EEN1X003 u Filtre d'aire, de boses de fibra sisntetica, amb capacitat de filtració F6, de dimensions
287x592x635 mm, muntat en portafiltres.


26,37 €


(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)


P-156 EENQX001 u Contenidor de conducte per a filtres de dimensions 287x595, amb estructura de xapa
galvanitzada, registrable, amb marc correder en forma de ´´U´´. Marca ESCOCLIMA model
CUBO300600, o equivalent.


150,25 €


(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)


P-157 EEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al
sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col.locat encastat


293,26 €


(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)


P-158 EEV31G01 u Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50 uds. Fuente de alimentación incluida.


1.386,23 €


(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)


P-159 EEV31G02 u Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16
uds, con pantalla LCD retroiluminada.


121,49 €


(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-160 EEV42002 u Instal.lació elèctrica de punt de control de fan-coil 62,05 €


(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)


P-161 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


5,75 €


(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)


P-162 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


6,74 €


(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-163 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


7,69 €


(SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)


P-164 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


7,83 €


(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)


P-165 EF5B76B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


14,67 €


(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)


P-166 EF5B76G1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


17,08 €


(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)


P-167 EFB23452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment


2,70 €


(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)


P-168 EFB24452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment


2,99 €


(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)


P-169 EFB25452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment


3,77 €


(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)


P-170 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment


4,86 €


(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-171 EFQ33C6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà


7,06 €


(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)


P-172 EFQ33C7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà


7,10 €


(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)


P-173 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà


8,05 €


(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)


P-174 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà


8,78 €


(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-175 EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment


265,72 €


(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)


P-176 EG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. 12,97 €


(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)


P-177 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada


16,83 €


(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)


P-178 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment


19,05 €


(DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)


P-179 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,
per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment


209,70 €


(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)


P-180 EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment


401,34 €


(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-181 EG21H51H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


4,05 €


(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-182 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


4,75 €


(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)


P-183 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


5,99 €


(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)


P-184 EG21HB1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


13,17 €


(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)


P-185 EG21HD1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


16,95 €


(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)


P-186 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat


1,36 €


(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)


P-187 EG22H715 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.c 1,35 €


(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)


P-188 EG2D0001 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 100 mm d'amplària, fixada amb suports 11,77 €


(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)


P-189 EG2D940A m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 150 mm d'amplària, fixada amb suports 13,87 €


(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)


P-190 EG315184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub


6,17 €


(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)


P-191 EG319000 u Punt de mecanisme (endoll, interruptor, polsador,...), inclos conductor de coure s/UNE
RZ1-K(AS) sota tub lliure d'halogens de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació aillant amb
tapa cargolada i entrades elastiques o racords cargolats, inclosa la part proporcional de linea
des del caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa segons descripció anterior.
Completament instal.lat.


21,70 €


(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)


P-192 EG3190G1 u Punt de connexió (deteccio, polsador, i sirena...), inclos conductor de 2x1,5 mm2 apantallat
sota tub lliure d'halogens de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació aillant amb tapa
cargolada i entrades elastiques o racords cargolats, inclosa la part proporcional de linea des
del caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa segons descripció anterior. Completament
instal.lat.


21,11 €


(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-193 EG319100 U Punt de llum, al sostre o a la paret, senzill, conmutat o de creuament, inclos conductor de
coure s/UNE H07V-K baix tub lliure d'halogenurs de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació
aillant amb tapa atornillada i entrades elastiques o racords cargolats i part proporcional de
linea des de caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa segons descripció anterior.
Completament instal.lat.


19,13 €


(DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)


P-194 EG31E506 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 m2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata


5,49 €


(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)


P-195 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment


2,77 €


(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)


P-196 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment


3,52 €


(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)


P-197 EG31J602 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2, muntat superficialment


15,44 €


(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-198 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub


15,09 €


(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)


P-199 EG3293G04 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub


1,12 €


(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)


P-200 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 7,54 €


(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-201 EG415819 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN


15,46 €


(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)


P-202 EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE_EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


20,66 €


(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)


P-203 EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


22,52 €


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


P-204 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


54,23 €


(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-205 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


55,52 €


(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)


P-206 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


69,53 €


(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)


P-207 EG415DG02 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN


409,02 €


(QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)


P-208 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


93,12 €


(NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)


P-209 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


165,92 €


(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)


P-210 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


117,92 €


(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)


P-211 EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


183,10 €


(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)


P-212 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat


89,85 €


(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)


P-213 EG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió


45,10 €


(QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)


P-214 EG4R4F50 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió


55,57 €


(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)


P-215 EG6115H0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment


66,37 €


(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-216 EG61CEC8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb
capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat encastat


26,92 €


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


P-217 EG61U051 u Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de
fondària, encastada en envà de guix laminat


1,02 €


(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)


P-218 EG61U052 u Conjunt de dues caixes rodones amb peça d'unió per a mecanismes universals, de 64 mm de
diàmetre i 46 mm de fondària cadascuna, encastades en envà de guix laminat


1,87 €


(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)


P-219 EG61U054 u Conjunt de tres caixes rodones amb peces d'unió per a mecanismes universals, de 64 mm de
diàmetre i 46 mm de fondària cadascuna, encastades en envà de guix laminat


3,28 €


(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)


P-220 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 9,33 €


(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)


P-221 EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 11,04 €


(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)


P-222 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat


15,11 €


(QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)


P-223 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment


12,76 €


(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)


P-224 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada


9,98 €


(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-225 EG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor


9,54 €


(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-226 EG638G01 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor


9,54 €


(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-227 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment


10,82 €


(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)


P-228 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
alt, encastat


13,92 €


(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)


P-229 EG670001 u Previsió instal·lació en fals sostre per a projector, incloent tub i cablejat elèctric 2x2,5(T2,5)
CU 07Z1-k, i 2 x Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina


58,65 €


(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-230 EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col.locat 1,96 €


(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)


P-231 EG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col.locat 3,68 €


(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-232 EG671G01 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 8
mòduls, preu alt, col·locat


18,21 €


(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)


P-233 EG6711G05 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 4
mòduls, preu alt, col·locat


10,93 €


(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)


P-234 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra


27,40 €


(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)


P-235 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment


38,47 €


(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)


P-236 EH11GG02 u Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i difusor plàstic de color blanc, mòdul
òptic estanc amb LED 41W, 3400 lm i temperatura de color 4000K, muntada encastada al
sostre, amb connector push-in, Marca PHILIPS model CORELINE RC127V LED34S/840
PSU W60L60 OC


122,79 €


(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)


P-237 EH11GG03 u Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i difusor plàstic de color blanc, mòdul
òptic estanc amb LED 41W, 3400 lm i temperatura de color 4000K, muntada encastada al
sostre, amb connector push-in, Marca PHILIPS model CORELINE RC127V LED34S/840
PSD W60L60 OC regulable DALI


153,49 €


(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)


P-238 EH11GG04 u Sensor de presència i controlador de l'enllumenat interior regulador en funció de la llum
natural, marca PHILIPS model OCCUSWITHC DALI LRM2070 BASIC


126,11 €


(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)


P-239 EH11GG05 u Lluminària estanca, amb carcas i difusor de policarbonat amb tecnología LED marca PHILIPS
model CoreLine WT120C LED60S/840 PSU L1500 o similiar


125,78 €


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


P-240 EH11GG06 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1070/00 SENSR MOV
DET ST


85,67 €


(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)


P-241 EH11GG07 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1080/00 SENSR MOV
DET ST IR


106,64 €


(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-242 EH11GG08 u Lluminària estanca, amb carcas i difusor de policarbonat amb tecnología LED marca PHILIPS
model CoreLine WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similiar


98,82 €


(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-243 EH2D0G01 u Llumenera decorativa tipus downlight circular amb LED 11 W 1100 lm i 3000K, amb reflector
d'alumini, connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED10S/830 PSU PI6 ALU o similar


47,45 €


(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)


P-244 EH2D0G02 u Llumenera decorativa tipus downlight circular amb LED 22 W 2200 lm i 3000K, amb reflector
d'alumini, connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar


53,86 €


(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)


P-245 EH2D0G03 u Llumenera decorativa tipus aplic circular amb LED 18 W 1200 lm i 4000K, amb reflector
d'alumini, connector push-in col.locada superficialment. Marca PHILIPS model CoreLine
WL120V LED12S/840 PSR WH o similar


65,84 €


(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-246 EH2D0G04 u Lluminaria encastada 12,5 W amb tecnología LED, per a exterior IP65, marca SIMES model
BLINKER o similar


318,90 €


(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)


P-247 EH2D0G09 u Llumenera decorativa tipus downlight circular per a exteriors IP 44 amb LED 22 W 2200 lm i
3000K, amb reflector d'alumini, connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS
model  CoreLine DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar


72,80 €


(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)


P-248 EH61RC69 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial


78,61 €


(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)


P-249 EHV3G000 u Sistema de control enllumenat sala conferencies, amb possibilitat de poder programar
escenes, composar per controladors DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb
alimentació i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN, incloent programació d'escenes,
teclat amb escenes pre-programades, muntat i connectat


3.278,20 €


(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)


P-250 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu


124,39 €


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


P-251 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació


216,36 €


(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)


P-252 EJ18L2AC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat
brillant, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina


57,79 €


(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)


P-253 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació


70,72 €


(SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)


P-254 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets


64,86 €


(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-255 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´


24,26 €


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


P-256 EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´


25,21 €


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


P-257 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques


69,80 €


(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)


P-258 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques


150,31 €


(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)


P-259 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques


285,32 €


(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)


P-260 EJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques


31,79 €


(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)


P-261 EJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm,
cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal,
amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una
bateria o a un ramal


110,51 €


(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)


P-262 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur


160,19 €


(CENT SEIXANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)


P-263 EJMZ1PR5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm,
sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes, muntada


21,75 €


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


P-264 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment


32,79 €


(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)


P-265 EM1212G1 u Subministrament i instal·lació de central convencional microprocessada de 4 zones. Disposa
de leds per visualitzar l'estat del sistema i indicació individual de la zona en alarma i avaria /
anul·lat / proves. Incorporen clau de seguretat per restringir l'accés a certes funcions del
sistema com l'activació i atur de les sirenes, rearmament de sistema, prova d'equips i accés a
la programació. Equipada amb dues sortides supervisades configurables amb un primer
període de temps dedicat a la confirmació de l'esdeveniment a la central (0, 30, 60 i 90
segons) i un segon període de verificació abans de l'activació de les sirenes (0-10 minuts) ;
una sortida AUX de 24 Vcc per a l'alimentació d'equips externs (0,5 A) i dues entrades
configurables per a rearmament remot, evacuació, etc. Inclou 2 bateries de 12 Vcc 7 A / h i
targeta NFS8REL. Dimensions en mm: 356 (ample) x 318 (alt) x 96 (fons). D'acord amb el
Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció.
Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions.Marca
NOTIFIER Model NFS4 o similar
.


453,49 €


(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-266 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior


33,04 €


(TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)


P-267 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior


69,64 €


(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-268 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment


16,76 €


(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)


P-269 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret


50,70 €


(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)


P-270 EMD11NL6 u Detector d'infraroigs passiu, amb una cobertura lateral <=1 m, amb un abast longitudinal
<=20 m, muntat superficialment a la paret


97,49 €


(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)


P-271 EMD311A8 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica i senyal lluminós, muntada a l'exterior


259,87 €


(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)


P-272 EMD3G009 u Posada en marxa i certificació de la instal.lació 172,53 €


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


P-273 EMD3G100 u Posada en marxa i certificació de la instal.lació 8,51 €


(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)


P-274 EMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i
flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12
Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i
de paret, grau de protecció IP 55, col·locada


107,10 €


(CENT SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)


P-275 EMD624G1 m Subministrament i instal·lació de metre lineal de cable mànega 2x1.5-LHR. Format per un
parell de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE
SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla d'alumini amb fil de drenatge. Resistent al
foc segons UNE 50200. De color vermell i coure polit flexible, resistent al foc i lliure
d'halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat sota tub corrugat de 16 mm. Execució en
superfície i en certs trams de paret. Fins i tot p.p. de caixes de derivació, regletes, suports i
petit material. Totalment mesura la longitud instal·lat, connexionat i provat. Marca
HONEYWELL LIFE SAFETY Model 2x1.5-LHR.


1,38 €


(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)


P-276 EMD62603 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub 0,85 €


(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)


P-277 EMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació d'elements, mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN,
fixada mecànicament


9,08 €


(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-278 EMDWB0G1 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat
retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau
de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3 i muntat superficialment


126,95 €


(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)


P-279 EN215427 u Vàlvula esfera+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 19,61 €


(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)


P-280 EP213120 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer
amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat


107,92 €


(CENT SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)


P-281 EP22934B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada


415,46 €


(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)


P-282 EP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat


92,56 €


(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)


P-283 EP254370 u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada
electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat


59,88 €


(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-284 EP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida
de derivació i una sortida de pas, col·locat


36,11 €


(TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)


P-285 EP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i
col·locat en tub


5,37 €


(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)


P-286 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal


1,45 €


(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)


P-287 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat


9,91 €


(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)


P-288 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor


19,65 €


(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)


P-289 EP74G311 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 18 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament


425,00 €


(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)


P-290 EP7Z11G1 u Panell amb 48 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament


181,99 €


(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-291 EQ514A81 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 260 cm de
llargària i 70 cm d'amplada, i sòcol de 10 cm d'alçada, col·locat sobre suport mural i encastat
al parament, i formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior
polit, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.


266,27 €


(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)


P-292 ESCALA m2 Repla i graons de plafons d'acer galvanitzat 'tramex' formant una superfície de 2,47 m² de
replà i 5 graons de 1,50 m inclús p.p. perfils de sustentació inferior segons plànols
d'estructura, totalment instal·lada


150,35 €


(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)


P-293 ESCO u Conjunt de bastiment i portes per armari de registre d'escomeses de mida total 2,50x2,00 m
format per bastiment de pletina 150x4 mm collat al formigó amb tacs i dues portes de perfils
galvanitzats en calent i parament de planxa d'acer de 1,5 mm plegada, troquelada i soldada,
amb frontisses 110º i panys amb tanca segons determinacions companyia elèctrica i SOREA
d'acord als plànols de detall, tot plegat pintat amb una capa d'emprimació i dues marteleé.


450,00 €


(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)


P-294 EY0213G1 PA Partida alçada a justificar per a connexionat edifici a la xarxa de aigua municipal, incloent
accessoris i p.p. de petit material per a la seva total execució


1.200,00 €


(MIL DOS-CENTS EUROS)


P-295 EY0213G2 PA Partida alçada a justificar de connexionat a la xarxa de sanejament municipal, incloent
accessoris i p.p. de petit material per a la seva total execució


1.200,00 €


(MIL DOS-CENTS EUROS)


P-296 EY02G001 u Partida a alçada a justificar d'ajudes del ram de paleta a les instal.lacions 1.076,51 €


(MIL SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)


P-297 FOLRE u Folrat de columna de 1200x600 mm 2 costats subjecte amb U a paret. Alçada màxima 2700
mm, amb amb panell de resines fenòliques 13 mm, color a determinar.


522,39 €


(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)


P-298 FRIGO01 m2 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de 80mm junta seca per terra. formats per
dos xapes metàl·liques nervades de 0,5mm d'espessor amb nucli central de poliisocianurat
BS1D0 injectat amb densitat 38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc.


50,82 €


(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)


P-299 FRIGO02 m2 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de 80mm junta seca per parets formats per
dos xapes metàl·liques nervades de 0,5mm d'espessor amb nucli central de poliisocianurat
BS1D0 injectat amb densitat 38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc.


50,82 €


(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)


P-300 FRIGO03 u Porta pivotant de fulla compacta superposada sobre marc i rematada amb motllures laterals
d'alumini anoditzat. Carcassa interior segons gruixos. Aïllament en poliuretà injectat de una
densitat de 40/45 Kg/m . Farratges: Composició amb color gris, tancament automàtic d'un put
en alumini, amb obertura interior, frontisses verticals. Estanquitat mitjançant rivet de cautxú
molt adaptable. Marc d'alumini extrusionat amb forma de L amb doble ruptura tèrmica. Color
lacat blanc. Pany amb clau G1021 amb espiell doble vidre de 300x300mm i barra antipànic.
Mides 900x2100mm.


1.830,32 €


(MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)


P-301 FRIGO04 m2 Subministrament i muntatge de tauler de bedoll. 56,54 €


(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-302 GUIA m Subministrament i  inserció de guia per cortina enrasada amb el cel-ras. 29,12 €


(VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-303 IMPER m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter
de ciment, membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma UNE
104402 de dues làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides
entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil.


46,82 €


(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)


P-304 JOCSOC u Joc de sòcol per escala de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6


14,32 €


(CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)


P-305 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km


5,40 €


(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)


P-306 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats


0,10 €


(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)


P-307 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor


263,42 €


(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)


P-308 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi
modificades


16,64 €


(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)


P-309 M3ZP1AE1 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components. CONNEXIÓ SABATES FONAMENTS INTERROMPUTS PER ENCEPATS


62,86 €


(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)


P-310 M45224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 amb
tauler de fusta de pi, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 AMB FORMACIÓ DE FORATS
SEGONS PLÀNOLS D'ALÇAT I ESTRUCTURA


679,59 €


(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)


P-311 MAMPA m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul A: cec en la seva totalitat. Modulació Estàndard de
1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat
Sendzimir i bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica
de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil.
Cantejats als quatre cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. El
panell tanca amb rivet de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament
interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de
42 dB SEGONS norma UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


218,81 €


(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-312 MAMPA01 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul A: envidrat en la seva totalitat. Modulació Estàndard de
1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura perimetral d'acer galvanitzat
Sendzimir i bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica
de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil.
Cantejats als quatre cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. Vidres
lluna 5+5mm Amb butiral. Entornpeu i coronació reculats formant la partició llaga amb el
terra i el sostre de 13 mm. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls Desmuntabilitat dels
vidres independetment de l?estructura. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008
certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


145,00 €


(CENT QUARANTA-CINC EUROS)


P-313 MAMPA02 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent de perfileria oculta, mòdul E: mixt vidrier alt (cec Fins 882 mm i vidre fins l'alçada
de sostre). Part vidriera amb vidre 1 Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total
de 90 mm. Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marc d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre
cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet
de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i coronació reculats
formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral
de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma
UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de gruix i
cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat dels vidres independent de l'estructura Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


142,00 €


(CENT QUARANTA-DOS EUROS)


P-314 MAMPA03 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent de perfileria oculta, mòdul E: mixt vidrier alt (cec Fins 2082 mm i vidre fins
l?alçada de sostre). Part vidriera amb vidre 1 Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm.
Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marc
d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics
vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre
cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet
de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i coronació reculats
formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral
de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma
UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de gruix i
cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat dels vidres independent de l'estructura Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


158,00 €


(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS)


P-315 MAMPA04 m2 Subministrament i instal·lació de folre de paret 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De
perfileria oculta, mòdul A: cec en la seva totalitat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix
de 36 mm. Sistema telescòpic que ajusta irregularitats fins 118 mm. Format per una
estructura interior d'acer galvanitzat 'Sendzimir' Qualitat SEGONS norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació
electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de
50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm
revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La modulació es realitza una testa, sense
discontinuïtat. Entornpeu i coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre
de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 20 mm de gruix i 90 kg / m3 de densitat.
Elements d'encontre a portes, finestres o cantonades; reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S Register
Quality Assurance.


105,00 €


(CENT CINC EUROS)
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P-316 MAMPA05 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta de vidre amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .
Full de porta de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral, de 928x2.041x10 mm. ferramenta tipus
Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


221,13 €


(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)


P-317 MAMPA06 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta de vidre amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 1931 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .
Full de porta de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral, de 928x2.041x10 mm. ferramenta tipus
Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


4.196,74 €


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


P-318 MAMPA07 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm.
.Full de porta de 928x2.041x40 mm de tauler aglomerat revestit de vinil, sobre de vidre
trempat Clarit 5+5 amb butiral,. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany.
Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001:
2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


899,00 €


(VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS)


P-319 MAMPA08 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm.
.Full de porta de 928x2.041x40 mm de tauler aglomerat revestit de vinil. ferramenta tipus
Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


732,00 €


(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS)


P-320 MAMPA09 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .2
Fulld de porta de 1931x2.041x40 mm en total, de tauler aglomerat revestit de vinil.
ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


1.244,40 €


(MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-321 MAMPABANY u Conjunt de 2 cabines format per 1 frontal de 2440 mm amb 2 portes de 600 mm d'obertura
interior i 1 separador de 1470 mm, construïdes en compacte de resines fenòliques de 12mm
ignífugues, hidròfugues i anti-bacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i
l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja ia les desinfeccions,
inalterable a la humitat. Color a determinar, muntades amb perfileria vertical i horitzontal en
alumini STAFF acabat color plata mat. Sense rosasses a paret, frontisses sol sense moll,
poms, condemnes amb indicador lliure ocupat, peus regulables i cargols en acer inoxidable
AISI 304. Aquestes estructures es munten a una alçada de 1840 + 150 mm. Qualitat
estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx. 5.0 mm, densitat 1,45g / cm3 norma DIN
53479, absorció d'aigua <3% norma EN 438-2


650,53 €


(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)


P-322 MOBLOFFICE u Mòdul estàndard per a moble baix, format per 1 modul de 60 cm amb porta, 1 modul de 50
cm amb 4 calaixos, i 1 modul de 80 cm per aigïera, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret


521,89 €


(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)


P-323 N3ZP1AE1 m2 CONNEXIÓ DE NOU MUR A MUR EXISTENT, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert
posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components.


62,86 €


(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)


P-324 PAV1 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10. Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà. Mitja canya de radi 6 cm, feta amb
morter de ciment. Membrana per a impermeabilització PN-7 segons la norma UNE 104402 de
dues làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en
calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir. Recrescuda del suport de
paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6.


82,09 €


(VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)


P-325 PAV2 m2 Paviment base per al paviment de terratzo sobre suports, format per: Formació de pendents
amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,
de 10 cm de gruix mitjà. Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Membrana per
a impermeabilització PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat
superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades
sobre capa separadora amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a
250 g/m2, col·locat sense adherir. Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6.


55,88 €


(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-326 PORTAACC u Conjunt de bastiment i portes per tancament de rampa de mida total 350x3,00 m format per
bastiment de pletina 150x4 mm collat al formigó amb tacs i dues portes de perfils
galvanitzats en calent i parament de planxa d'acer de 1,5 mm plegada, i soldada, amb
frontisses 110º. La porta de carruatges es fixàrà al terra amb forrellat contra topall, i la porta
de vianants (que obre en el sentit de la sortida) serà practivcambe des de l'interior amb pany
mecanisme de sortida d'emergència inox. homologat per a exteriors, d'acord als plànols de
detall, tot plegat pintat amb una capa d'emprimació i dues marteleé


1.500,00 €


(MIL CINC-CENTS EUROS)


P-327 PORTCORR u Subministrament col·locació de caixa i bastiment per a porta corredissa ebcastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 80x210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat.


171,31 €


(CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-328 SECCIONAL u Conjunt format per una porta de garatge tipus horman o equivalent escamotejable vertical de
mides total 4,365 x 2,45 m, amb parament llis acabat anoditzat de panell ?sandvitx? amb
injecció de poliuretà de 40 mm, muntada a la banda dreta en un perfil tub d?acer per pintar
quadrat de 140 mmm i porta formant 90º a base de bastiment d?acer i full de panell
galvanitzat injectat de poliuretà 30 mm, de mida de pas 0,80x2,05 m i plafó fix superior del
mateix material fins l?alçada de 2,60 m amb obertura interior antipànic i un vidre fix rodó de
18 mm de diàmetre  6mm+12 càmara+4mm, totalment instal·lada.


2.200,00 €


(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)


P-329 UTRXG9CFDH u Suministro y colocación de difusor de techo serie ADLR de TROX, de 3 x 598 mm, ejecución
cuadrada construido en aluminio y pintado al polvo, cuadrada, compuerta de regulación, con
junta, con conexión flexible con regulación, pintado RAL... a elección.
Indicarreferencia:ADLR-Ejecucióncuadrada-Q-C-L/(seleccionar) x 3 x 598/ K0 / P1 - RAL...
(indicar color)


102,58 €


(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)


P-330 X3ZP1AE1 ut CONNEXIÓ DE NOU PILAR O MUR A FONAMENT EXISTENT, amb perforació i injectat
continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb
cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components.


62,86 €


(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades


142,77 €


Altres conceptes 142,77000 €


P-2 135FP1K0 m3 Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-35/B/20/IIa+Qc, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, armat amb
200 kg/m3 d'armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. VEURE DETALL D'AMIDAMENT A MEMÒRIA D'ESTRUCTURA


332,20 €


Altres conceptes 332,20000 €


P-3 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-35/B/10/IIIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 80 kg/m3


402,46 €


Altres conceptes 402,46000 €


P-4 145214BH m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3


320,46 €


Altres conceptes 320,46000 €


P-5 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 amb
tauler de fusta de pi, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3


426,65 €


Altres conceptes 426,65000 €


P-6 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3


400,98 €


Altres conceptes 400,98000 €


P-7 14531C6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3. INCLOU FORMACIÓ DE MÈNSULA PER SUPORT DE
FORJAT A TRAVÉS DE JUNTA DE DILATACIÓ


457,55 €


Altres conceptes 457,55000 €


P-8 145C4876 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 35 kg/m2


95,49 €


Altres conceptes 95,49000 €


P-9 14LHN68F m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot


43,73 €


Altres conceptes 43,73000 €


P-10 14LV754G m2 Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de
9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 5 i 5 mm de diàmetre, i una quantia de
0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot


60,29 €


Altres conceptes 60,29000 €


P-11 14LV956J m2 Formació de sostre 30+10 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 16 kN/m2 per a una llum màxima de 9
m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 8 i 8 mm de diàmetre, i una quantia de
0,076 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot


92,73 €
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Altres conceptes 92,73000 €


P-12 193514B4 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I abocat amb bomba de formigó, de 15 cm de gruix,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS


29,95 €


Altres conceptes 29,95000 €


P-13 193527BB m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, impermeabilització
amb morter impermeabilitzant pel mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes la
primera en pols i la segona en forma de beurada, amb una dotació de 2 kg/m2, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS


37,30 €


Altres conceptes 37,30000 €


P-14 2B71EPI1 u 2EPI-01. Subministrament de conjunt d'Equips de Protecció Individuals per a la utilització de
lesinstal·lacions en condicions de seguretat composada pels següents elements:
- LDV-001 TCarro de traslació amb mosquetó d'acer inoxidable de designació AISI 316,
segons EN795: 1 unitat
- 0860002 Dispositiu anticaiguda tipus Roker de Fallprotec o equivalent, lliscant per a corda
semiestàtica de 10,5-12,7mm de diàmetre: 1 unitat
- 0840175 Corda de poliamida, estàtica, de 10,5mm de diàmetre i 10m de longitud amb
terminal i mosquetó: 1 unitat
- HAR-016 Doble corda de poliamida de 1,5m de longitud, amb sistema d'absorció d'energia
segons EN354, EN355 i EN362: 1 unitat
- HAR-018 Mosquetó automàtic de triple connexió, d'acer inoxidable de designació AISI 316,
amb 1/4 de gir d'obertura, de 20mm segons EN362: 3 unitats
- HAR-021 Arnès tipus Tempo de Fallprotec o equivalent, de qualsevol talla, amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355: 1 unitat
- 0820057 Casc tipus Safety Star Camp de Fallprotec o equivalent, per a ús normal, contra
cops, de polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons UNE-EN 812: 1 unitat


584,65 €


Altres conceptes 584,65000 €


P-15 2B71LV66 u 2LV-L-66. Subministrament i muntatge de línia de vida horitzontal tipus Securope de
Fallprotec o equivalent, conforme a la norma EN795C, fabricada d'acord amb el sistema de
control de qualitat certificat per APAVE segons directiva europea 89/689/CEE, Article 11.


Amb un traçat total de 29m, sense corbes, configurada per fins a 3 usuaris i composada pels
següents elements:
- LDV-008 Tub per emplomar finals de cable: 2 unitats
- LDV-032 Absorbidor d'energia d'extrem, sintètic, amb molla i indicador de sobrecàrrega: 1
unitat
- LDV-002 Punt d'ancoratge final de 20kN de resistència, sense possibilitat de deformació
permanent: 2 unitats
- LDV-043 Punt d'ancoratge intermig orientable de 12kN de resistència, amb sistema
d'absorció d'energia, sense deformació permanent, amb testimoni de sobrecàrrega de 4kN i
reactivació manual: 2 unitats
- LDV-023 Suport específic per a coberta metàl·lica tipus sandwitch amb reforç de fixació
amb placa d'ancoratge de 360x360mm amb cargolaria d'acer inoxidable autoperforant: 2
unitats
- LDV-036 Suport específic per a coberta metàl·lica tipus sandwitch amb reforç de fixació
amb placa d'ancoratge de 360x180mm amb cargolaria d'acer inoxidable autoperforant: 2
unitats
- LDV-006 Cable d'acer inoxidable de designació AISI 316, de 8mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1 per una resistència
de servei a tracció de 40kN, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
<15m) i tesat: 29m
- LDV-007 Placa d'identificació i advertència obligatòria conforme norma EN795C: 1 unitat


Inclou: Totes les operacions necessàries de localització d'elements estructurals vistos i/o
ocults (bigues, corretges, jàsseres, lloses, pilars, murs, etc.), així com les feines d'ancoratge i
fixació a aquest elements, i comprovació de la correcta execució dels mateixos; material de
muntatge necessari (ancoratges d'epoxy, tacs de nylon, varilles roscades i espàrrecs M12,


1.052,05 €
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femelles i arandeles tipus grower, tot d'acer inoxidable); les unitats necessàries de casquets
finals de 12mm, de resistència 20kN, inviolables (sense possible manipulació posterior) i
casquets intermitjos de 12mm, de resistència 5kN i reajustables.


La totalitat del sistema estarà fabricat en acer inoxidable de designació AISI 316, amb
garantia de vida útil mínima de 10 anys.


Altres conceptes 1.052,05000 €


P-16 43ZP1AE1 ut Travada de fonament nou a biga centradora existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 22 kg/ut, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components. REFER CONTINUÏTAT D'ARMAT DE BIGA CENTRADORA
INTERROMPUDA AMB 5d20sup I 5d12inf


178,43 €


Altres conceptes 178,43000 €


P-17 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2


200,80 €


Altres conceptes 200,80000 €


P-18 4A2T271Z u Subministre i muntatge de trapa practicable d'accés a coberta de 90x60 cm de planxa d'acer
corten i frontisses, maneta, pany, clau i escala d'alumini fixada a paret amb arc de protecció.


750,00 €


Sense descomposició 750,00000 €


P-19 4A2T27ZZ u Subministre i muntatge de xemeneia de ventilació elaborada amb planxa d'acer corten de 10
mm de gruix segons detalls de Projecte, fixada a sostre mitjançant angulars i tacs químics,
incorporant reixa mosquitera d'acer corten fixada amb cargols a angulars perimetrals per
permetre la seva neteja i substitució.


400,00 €


Sense descomposició 400,00000 €


P-20 ASCEN01 u Subministrament i instal·lació d'ascensor-munta càrregues Orona O3G_2010 MRLG, sense
cambra de màquines, de 8 persones (630 Kg.) de càrrega, de velocitat 1,00 m/s, 5000 mm de
recorregut, amb 2 aturades, 2 embarcaments a 180 i maniobra Universal. Grup tractor de
tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de
freqüència i control de llaç tancat


Cabina de Gamma Públic Plus de dimensions 1100 mm ample x 1400 mm fons, amb paret
lateral amb botonera recobriment neocompact liso nc04 y paret lateral sense botonera
recubrimient neocompact liso nc04 i passamans Alumini, , terra de PVC-High SC05, panel de
comandament Acer Inoxidable, Il·luminació eficient amb automàtic UP37 Focus Led,
embocadura, fronts en Acer Inox.(Base) i sòcols en alumini.


En cabina, panell de comandament amb polsadors O3G Series circular amb Braille són
resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i
foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1).
Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals ,
indicador lluminós i acústic de sobre càrrega sistema de comunicació bidireccional d'atenció
24 hores per xarxa telefònica. Portes de cabina Telescòpica 2 fulls en Acer Inox.(Base) de
900 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica.


En pis, amb fletxes direccionals a la resta de plantes, amb botonera a paret i polsadors O3G
Series circular resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els
assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme
(categoria 1). 2 portes de pis Telescòpica en xapa imprimada de 900 mm x 2000 mm
resistència al foc EN81_58 EN81/58 (E120).


16.894,59 €


Sense descomposició 16.894,59000 €


P-21 BARANA m2 Barana formada per perfils d'acer galvanitzat, amb perímetres de tub 50x10 mm i muntants
verticals cada 9 cm de tub 35x10 mm, collades a obra segons detalls dels plànols, totalment
instal·lada.


90,00 €
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Sense descomposició 90,00000 €


P-22 BANCBANY u Bancs fenòlics model STAFF BFF SHARK de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts
totalment en fenòlic de 12-13 mm. Sobre per seient de peça sencera amb regates per a
evacuació d'aigua i fàcil neteja, lama separadora banc doble de 12cm d'alt, tot el banc
aquesta construït en resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti bacterianes. superfície
no porosa, resistent al desgast i l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de
neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cants polits i cantonades arrodonides.
Els cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable. Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1,
fletxa màx. 5.0 mm, densitat 1,45g / cm3 norma DIN 53479, absorció d'aigua <3% norma EN
438-2.


95,00 €


Sense descomposició 95,00000 €


P-23 CARRIL m Carril guia de planxa d'acer de 2 mm de gruix de desenvolupament 27x120x27 mm i guia
base de quadret massís 22 x 25 mm, galvanitzat i tractat amb catafòresi fixat al forjat amb
cargols sobre tac cada 1000 mm i tocs de poliuretà de separació perfectament nivellat i
preparat per l'extensió del paviment de terratzo.


37,00 €


Sense descomposició 37,00000 €


P-24 CARRIL1 m Carril de suport de planxa d?acer de 2 mm de gruix de desenvolupament 60 mm i guia base
de quadret massís 22 x 25 mm galvanitzat i tractat amb catafòresi fixat al forjat amb cargols
sobre tac cada 1000 mm i tocs de poliuretà de separació perfectament nivellat i preparat per
l?extensió del paviment de terratzo.


74,00 €


Sense descomposició 74,00000 €


P-25 CONJU u Conjunt d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 2200x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar,
baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


10.789,77 €


Sense descomposició 10.789,77000 €


P-26 E2132352 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió


92,65 €


Altres conceptes 92,65000 €


P-27 E2135342 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica
de runa sobre camió


128,66 €


Altres conceptes 128,66000 €


P-28 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió


2,12 €


Altres conceptes 2,12000 €


P-29 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió


7,79 €


Altres conceptes 7,79000 €


P-30 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim per una amplada mitja d'1 m.


45,73 €


B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 41,52720 €


Altres conceptes 4,20280 €


P-31 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km


5,86 €


Altres conceptes 5,86000 €


P-32 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km


6,96 €







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/12/2017 Pàg.: 5


Altres conceptes 6,96000 €


P-33 E2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km. A justificar amb els albarans del gestor de residus.


3,48 €


Altres conceptes 3,48000 €


P-34 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). A justificar amb els albarans del gestor de residus.


13,64 €


B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 12,75000 €


Altres conceptes 0,89000 €


P-35 E2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


34,51 €


B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una de 32,25000 €


Altres conceptes 2,26000 €


P-36 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)


3,37 €


B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €


Altres conceptes 0,22000 €


P-37 E3D1B123 m Execució de micropilons sense entubació de 220 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,1 mm de gruix i
injecció única amb beurada de ciment CEM I 52,5 R


81,86 €


B3DB6840 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de 14,88180 €


B0511801 t Ciment pòrtland CEM I 52,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 17,31744 €


B0111000 m3 Aigua 0,15030 €


Altres conceptes 49,51046 €


P-38 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.121,81 €


Altres conceptes 2.121,81000 €


P-39 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió


10,23 €


B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 6,09000 €


Altres conceptes 4,14000 €


P-40 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura


1,56 €


B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,93000 €


Altres conceptes 0,63000 €


P-41 E444512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols


1,75 €


B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,08000 €


Altres conceptes 0,67000 €


P-42 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra


1,41 €
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B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,84000 €


Altres conceptes 0,57000 €


P-43 E44A531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. VEURE DETALL
D'AMIDAMENT A MEMÒRIA D'ESTRUCTURA


2,26 €


B44Z50A5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,08000 €


Altres conceptes 1,18000 €


P-44 E44B2253 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols


2,04 €


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 1,18000 €


Altres conceptes 0,86000 €


P-45 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura


3,16 €


B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1,19000 €


Altres conceptes 1,97000 €


P-46 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 58,76 €


B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 34,09221 €


B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,75658 €


B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,47136 €


B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,18834 €


B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €


Altres conceptes 22,11456 €


P-47 E4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2


211,79 €


B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 40,43520 €


Altres conceptes 171,35480 €


P-48 E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir


74,61 €


B7Z1AA00 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix 52,63200 €


Altres conceptes 21,97800 €


P-49 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó


4,42 €


B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,96000 €


Altres conceptes 3,46000 €


P-50 E545GGBZ m2 Subministre i muntatge de coberta arquitectònica totalment llisa i estanca, segons
especejament de Projecte, formada per: Panell Formadeck o equivalent de 50 mm de gruix i
amples de cobriment de 1000 mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Compost per cara
exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural (sense procés d'oxidació previ
aplicat), nucli d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6 mm
de gruix en acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc estàndard i gofrat. Inclou
part proporcional de: remats en careners; entregues; xapes laterals de transició entre panells
de façana i de coberta en acer corten; canal d'acer corten aïllada completament estanca
connectada a baixants amb formació de pendents segons Projecte amb gàrgoles de desguàs
també en acer corten; segellats de seguretat en juntes mitjançant massilla Therostat; resta


104,31 €
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d'elements per deixar la partida completament executada segons Projecte i requeriments de
la Direcció Facultativa i del fabricant.


Sense descomposició 104,31000 €


P-51 E545GGZZ m2 Subministre i muntatge de base per a la sortida d'instal·lacions i trapes a coberta de 90x60
cm de dimensió màxima, formada per: mecanitzat del panell Formadeck o similar sense
arribar a la canaleta interior, primer cordó de segellat format en cinta de butil alumini fixada
formant junt elàstic entre el panell i l'element sortint a coberta, segon cordó de segellat amb
xapa de la mateixa qualitat de la coberta fixada i segellada contra el panell i tercer cordó de
segellat mitjançant xapa de la mateixa qualitat que la coberta fixada i segellada al element
sortint. Inclou part proporcional de resta d'elements per deixar la partida completament
executada segons Projecte i requeriments de la Direcció Facultativa i del fabricant.


203,11 €


Sense descomposició 203,11000 €


P-52 E5Z15N6D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada


16,42 €


Altres conceptes 16,42000 €


P-53 E612BR13 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, 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 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2


24,09 €


B0F1E2AL u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma 3,43200 €


B0111000 m3 Aigua 0,02271 €


B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 1,74168 €


Altres conceptes 18,89361 €


P-54 E618562Q m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb
filler calcari. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel
què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat, també inclou la col·locació dels elements que configuren l'obertura
(llinda).


31,75 €


B0E244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofug 16,14221 €


Altres conceptes 15,60779 €


P-55 E618566K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat, també inclou la col·locació dels elements que configuren l'obertura (llinda).


33,34 €


B0E244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofug 16,14221 €


Altres conceptes 17,19779 €


P-56 E6523B5D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


49,25 €


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,23500 €


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,07730 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,89600 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €
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B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 15,98560 €


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 m 2,46170 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25200 €


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 8,15850 €


Altres conceptes 12,30790 €


P-57 E6524B4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W


46,65 €


B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 18,33400 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,89600 €


B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 m 2,09090 €


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,23500 €


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 4,07925 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25200 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,07730 €


Altres conceptes 11,80955 €


P-58 E6528B5D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


58,64 €


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,23500 €


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25200 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,89600 €


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 m 2,46170 €


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,07730 €


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 8,15850 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €


B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 24,76120 €


Altres conceptes 12,92230 €


P-59 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, inclosa la part proporcional de solapaments.


16,41 €


B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de 7,65600 €


B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €
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Altres conceptes 8,44800 €


P-60 E7C96ED1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 100 mm de gruix
amb malla metàl·lica, col·locat sense adherir


9,33 €


B7C96ED0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de 100 mm de gruix amb malla metàl 6,77250 €


Altres conceptes 2,55750 €


P-61 E7C9V644 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471
m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques


17,62 €


B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,75000 €


B7C9V640 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de g 13,76550 €


Altres conceptes 3,10450 €


P-62 E7C9Y9M4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de
70 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,892
m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques


16,33 €


B7C9Y9M0 m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 70 mm d 12,37950 €


B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 80 mm de gruix com a màxim 0,93000 €


Altres conceptes 3,02050 €


P-63 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm


38,07 €


B89ZT000 kg Pintura intumescent 19,43708 €


B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,85579 €


Altres conceptes 16,77713 €


P-64 E7J1AAMA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima circular de 400 mm d'amplària, col·locat a l'interior


133,46 €


B7J10AM1 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 400 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 117,36900 €


Altres conceptes 16,09100 €


P-65 E7J1B2EA m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 300 mm d'amplària, col·locat a l'interior


59,30 €


B7J102E4 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 300 mm d'amplària per a junt de treball interior 50,51550 €


Altres conceptes 8,78450 €


P-66 E7J211D1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt


4,77 €


B7J201D0 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm 1,89000 €


Altres conceptes 2,88000 €


P-67 E7J5C5D0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt


13,73 €


B7J205D0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 5,82750 €


Altres conceptes 7,90250 €


P-68 E8241333 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)


20,73 €


B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,15810 €


B0711012 kg Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 1,56890 €
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B0FH2173 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangu 11,00000 €


Altres conceptes 8,00300 €


P-69 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana de roca


41,20 €


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,30975 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,89600 €


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 m 2,46170 €


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,23500 €


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 7,77000 €


B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 7,99280 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25200 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,02600 €


Altres conceptes 12,38075 €


P-70 E83E8N6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 85.5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament
amb plaques de llana de roca


53,12 €


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,23500 €


B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 52 16,34610 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25200 €


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 7,77000 €


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,02600 €


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 m 2,46170 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,89600 €


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,30975 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,48600 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €


Altres conceptes 13,15745 €


P-71 E83E8N6Z m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 85.5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament.


50,48 €


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25200 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 7,77000 €
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B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,02600 €


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,23500 €


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,30975 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,48600 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,89600 €


B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 52 16,34610 €


Altres conceptes 12,97915 €


P-72 E83E8R6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca


43,42 €


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25200 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,89600 €


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 m 2,46170 €


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,23500 €


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,02600 €


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 7,77000 €


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,30975 €


B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,19030 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €


B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,88000 €


Altres conceptes 12,52325 €


P-73 E83ER900 m2 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix,
col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície
amb llana dentada


11,32 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,44688 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13965 €


B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,26520 €


B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,80830 €


Altres conceptes 3,65997 €


P-74 E83QS1BZ m2 Subministre i muntatge de fals sostre i façana arquitectònica totalment llisa i estanca, segons
especejament de Projecte, formada per: Panell Formawall o equivalent vertical de 80 mm de
gruix i amples de cobriment de 1000 mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Compost per
cara exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural (sense procés d'oxidació previ
aplicat), nucli d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6 mm
de gruix en acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc estàndard i gofrat. Inclou
part proporcional de: mecanitzats per plegar els panells en entregues amb la coronació de
l'edifici i a la transició amb el fals sostre, segons documentació gràfica de Projecte; segellats;
remats; trobades amb altres materials i elements; formació d'encaixos per a instal·lacions i
gàrgoles; xapes microperforades d'acer corten de 3 mm de gruix mínim, plegades i
rematades per a encontres i fixades a subestructura de suport perimetral de les obertures, en
forats de façana i d'instal·lacions; formació de porta integrada de sortida d'emergència d'acer
corten aïllada amb els ferratges necessaris i barra antipànic; panells de cantonada; resta
d'elements per deixar la partida completament executada segons Projecte i requeriments de


151,58 €
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la Direcció Facultativa i del fabricant.
Sense descomposició 151,58000 €


P-75 E843223A m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de
60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm
de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim


29,78 €


B8432231 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, d 14,27580 €


B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada 3,29600 €


Altres conceptes 12,20820 €


P-76 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim


28,22 €


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52920 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €


B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,19030 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €


B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 5,02000 €


Altres conceptes 14,67420 €


P-77 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat


80,64 €


B84ZG1A0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per 68,05000 €


Altres conceptes 12,59000 €


P-78 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat


4,03 €


B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,25705 €


B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €


Altres conceptes 2,12270 €


P-79 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat


4,57 €


B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €


B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,25705 €


Altres conceptes 2,66270 €


P-80 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans


18,07 €


B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió a 10,36800 €


Altres conceptes 7,70200 €


P-81 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe
d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm
i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual


7,97 €


B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,66560 €







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/12/2017 Pàg.: 13


B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,46200 €


Altres conceptes 6,84240 €


P-82 E8L9TF4S m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat


18,33 €


B0CHTF4S m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 40 cm de 5,98689 €


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,68700 €


B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,84000 €


Altres conceptes 10,81611 €


P-83 E9C11432 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens


25,12 €


B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,60864 €


B9CZ2000 kg Beurada de color 1,47660 €


B9C11432 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens 13,76960 €


Altres conceptes 9,26516 €


P-84 E9C4342S m2 Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat
sense adherir sobre suports de morter de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior


55,64 €


B9CZ6611 u Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de ciment, per a paviments flotants 12,47400 €


B9CZ6711 u Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants 6,31800 €


B9C4342S m2 Terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar s 13,70720 €


Altres conceptes 23,14080 €


P-85 E9JEC100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment


269,48 €


B9JEC100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'al 249,29000 €


Altres conceptes 20,19000 €


P-86 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6


7,40 €


B9CZ2000 kg Beurada de color 0,09246 €


B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,43740 €


Altres conceptes 3,87014 €


P-87 E9V2A3KK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10


59,19 €


B9CZ2000 kg Beurada de color 0,73140 €


B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,11993 €


B9V2A3K0 m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un c 39,18840 €


Altres conceptes 19,15027 €


P-88 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 7,37 €


Altres conceptes 7,37000 €


P-89 EAF311AC u Conjunt de 4 finestres d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 690x65 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre
Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.


1.838,56 €
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Sense descomposició 1.838,56000 €


P-90 EAF318AC u Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit amb doble
seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i
transparent.


346,36 €


Sense descomposició 346,36000 €


P-91 EAF348AC u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre Climalit amb doble seguretat
laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


392,81 €


Sense descomposició 392,81000 €


P-92 EAF7D1AC u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una lluna fixa, per a un buit d'obra aproximat de 75x260 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre
Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.Amb actuador elèctric 'produmat mat 20' de mides totals
exteriors 0,75x2,60 m detall F2 dels plànols


682,02 €


Sense descomposició 682,02000 €


P-93 EAF7L4AC u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 168x229
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre
Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.


998,54 €


Sense descomposició 998,54000 €


P-94 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària


27,23 €


BANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d 25,45000 €


Altres conceptes 1,78000 €


P-95 EAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt


216,63 €


BAZG4130 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 25,13000 €


BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb un 150,20000 €


Altres conceptes 41,30000 €


P-96 EASA31N2 u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu
alt, col·locada


468,97 €


BASA31N2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x210 cm, 433,91000 €


Altres conceptes 35,06000 €


P-97 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada


186,59 €
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BASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu 170,01000 €


Altres conceptes 16,58000 €


P-98 EASA61NB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada


227,51 €


BASA61NB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu 208,26000 €


Altres conceptes 19,25000 €


P-99 EASA72W2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 80+40x205 cm,
preu alt, col·locada


506,01 €


BASA72W2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 80+40x20 465,92000 €


Altres conceptes 40,09000 €


P-100 EASA81N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada


309,12 €


BASA81N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu 284,53000 €


Altres conceptes 24,59000 €


P-101 EAVUF440 m2 Mosquitera fixa de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques


44,09 €


BAVUF440 m2 Mosquitera fixa de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perime 35,39000 €


Altres conceptes 8,70000 €


P-102 EB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7
cm, amb suport, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.


26,94 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €


BB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 6 20,07000 €


Altres conceptes 6,57000 €


P-103 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.


21,57 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €


BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm am 15,05000 €


Altres conceptes 6,22000 €


P-104 EC1K1502 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix adaptat per a minusvàlids, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament.


150,00 €


Sense descomposició 150,00000 €


P-105 EC1K1503 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. 50,00 €


Sense descomposició 50,00000 €


P-106 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


11,30 €


BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 0,87500 €


BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,67000 €


BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €


Altres conceptes 9,74500 €


P-107 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


11,59 €
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BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,69000 €


BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 1,12500 €


BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €


Altres conceptes 9,76500 €


P-108 ED111G001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


12,82 €


AUX001G03 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,22430 €


BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €


BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,67000 €


BD13119G01 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 1,20000 €


Altres conceptes 9,71570 €


P-109 ED111GG02 m Desguàs d'aparell deshumidificador amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


12,82 €


AUX001G03 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,22430 €


BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €


BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,67000 €


BD13119G01 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 1,20000 €


Altres conceptes 9,71570 €


P-110 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides


16,21 €


BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €


BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79730 €


BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 3,72400 €


BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,69620 €


Altres conceptes 9,91250 €


P-111 ED359565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat


232,56 €


BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 24,49000 €


B0111000 m3 Aigua 0,00334 €


B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43386 €


B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD 31,90000 €


B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,06771 €


Altres conceptes 170,66509 €


P-112 ED51YA53 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de
18,5 l/s, cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació modular mitjançant anell de
subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a
tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm
de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre
d'alumini lacat, col·locada


209,76 €


BD51M350 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació 183,75000 €


Altres conceptes 26,01000 €


P-113 ED5A5E00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre.
Connectat a la xarxa de sanejament.


7,06 €
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BD5B1E00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre 1,96350 €


Altres conceptes 5,09650 €


P-114 ED5FC194 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix


59,30 €


BD5FC194 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm 39,62700 €


B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,58535 €


Altres conceptes 15,08765 €


P-115 ED5L24A3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en
una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical, inclosa
la part proporcional de solapaments.


6,65 €


BD5L24A0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adh 4,29000 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €


Altres conceptes 2,06000 €


P-116 ED5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, amb morter de ciment
1:6


6,68 €


Altres conceptes 6,68000 €


P-117 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre


32,00 €


BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,32320 €


BD13199B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 4,92000 €


BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,24000 €


BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,22060 €


Altres conceptes 19,29620 €


P-118 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre


38,99 €


BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,41000 €


BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,12450 €


BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,32320 €


BD131A9B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 7,38000 €


Altres conceptes 19,75230 €


P-119 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat 62,82 €


BDN97000 u Aspirador estàtic de morter de ciment 26,18000 €


B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,64050 €


Altres conceptes 35,99950 €


P-120 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


13,95 €


BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,62030 €


BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/U 2,64180 €


Altres conceptes 9,68790 €


P-121 EE42Q3G2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


14,76 €
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BE42Q8G2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160mm de diàmetre (s/UN 3,40000 €


BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,62030 €


Altres conceptes 9,73970 €


P-122 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


16,28 €


BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/U 4,42680 €


BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 2,01300 €


Altres conceptes 9,84020 €


P-123 EE42Q8G1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


19,27 €


BE42Q8G1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250mm de diàmetre (s/UN 7,22000 €


BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 2,01300 €


Altres conceptes 10,03700 €


P-124 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat,
muntat encastat en el cel ras


29,18 €


BE51EJ50 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW) aglomerada amb resines termoe 10,68350 €


BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,27500 €


BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, d 0,27000 €


Altres conceptes 15,95150 €


P-125 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports


37,70 €


BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,91000 €


BE52Q240 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb 12,39000 €


Altres conceptes 24,40000 €


P-126 EEC1GG01 u Humidificador evaporatiu TRAU B450, tipus consola autònom, sense instal·lació, de baix
nivell sonor i baix consum energètic.Estructura robusta de xapa d'acer esmaltat. Quadre amb
indicació de nivell d'aigua, higròstats i estat Desconnexió automàtica en cas de baix nivell
d'aigua
Filtre d'aire
Higrostat incorporat per a funcionament automàtic
Alimentació: 230V / 50Hz
Potència absorbida: 53W
Cabal d'aire màxim: 800 m3 / h
Posició de ventilació: 2
Capacitat dipòsit: 34 litres
Capacitat humidificació: 2,5 litres / hora (a 23ºC / 45% HR)
Nivell sonor: 29-42 dbA (a 3 metres)
Color de caracasa: blanc
Dimensions: 625x316x720 (alçada) mm
Pes: 18,6 kg


618,35 €


BEC1GG01 u Humidificador evaporatiu TRAU B450, tipus consola autònom, sense instal·lació, de ba 445,00000 €


Altres conceptes 173,35000 €


P-127 EEC1GG02 u Deshumidificador tipus consola per condensació frigorífica TRAU model FSW63 Envoltant en
acer galvanitzat amb tractament pintura poliuretà. Compressor rotatiu hermètic sobre
amortidors. Evaporador d'expansió directa en tub de coure. Safata de condensats en PVC.
Condensador en tub de coure i aletes d'alumini verticals. Ventilador centrífug. Circuit frigorífic
format per filtre antihumitat, tub capil·lar d'expansió, pressòstat d'alta Microprocessador de
control per atur / marxa del compressor.


2.512,25 €
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Dades tècniques:
Cabal d'aire: 600m3 / h
Capacitat d'extracció: 63L / dia
Potència nominal: 0.8 kw
Pressió estàtica disponible: 50Pa
Refrigerant: R410A
Nivell sonor: 49 dbA
Marge de temperatures operatiu: 15-36ºC
Dimensions: 660x1070x280 mm
Pes: 50 kg
Alimentació 230 / I / 50 Hz


BEC1GG02 u Deshumidificador tipus consola per condensació frigorífica TRAU model FSW63 Envolt 2.215,00000 €


Altres conceptes 297,25000 €


P-128 EED57G01 u Unidad exterior de bomba de calor, PUHY-P250YKB-A1 INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y 27.100 Kcal/h. o similar, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació, col·locada


8.456,64 €


BED57G01 u Unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) 7.549,00000 €


Altres conceptes 907,64000 €


P-129 EED57G02 u Unidad exterior de bomba de calor PUHY-P200YKB-A1, INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 20.000 Frig/h y 21.500 Kcal/h.. o similar,
amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació, col·locada


7.770,77 €


BED57G02 u Unidad exterior de bomba de calor PUHY-P200YKB-A1, INVERTER (Serie Y), gama 6.908,00000 €


Altres conceptes 862,77000 €


P-130 EED57G03 u Kit distribuidor CMY-Y102L-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas,
col·locat


161,73 €


BED57G03 u Kit distribuidor CMY-Y102L-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 s 129,00000 €


Altres conceptes 32,73000 €


P-131 EED57G04 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas,
col·locat


130,70 €


BED57G04 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 s 100,00000 €


Altres conceptes 30,70000 €


P-132 EEDA1G01 u Unidad interior PEFY-P80VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 8000 Frig/h y 8600 Kcal/, col·locada


1.562,58 €


BEDA1G01 u Unidad interior PEFY-P80VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CI 1.261,00000 €


Altres conceptes 301,58000 €


P-133 EEDA1G02 u Unidad interior tipo PLFY-P15VFM-E CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 1500 Frig/h y 1700 Kcal/h., col·locada


1.333,60 €


BEDA1G02 u Unidad interior tipo PLFY-P15VFM-E CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de 1.047,00000 €


Altres conceptes 286,60000 €


P-134 EEDA1G03 u Unidad interior PLFY-P20VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h.., col·locada


1.373,19 €


BEDA1G03 u Unidad interior PLFY-P20VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de 1.084,00000 €


Altres conceptes 289,19000 €


P-135 EEDA1G04 u Unidad interior PLFY-P32VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., col·locada


1.425,62 €


BEDA1G04 u Unidad interior PLFY-P32VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de 1.133,00000 €







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/12/2017 Pàg.: 20


Altres conceptes 292,62000 €


P-136 EEDA1G05 u Unidad interior PEFY-P32VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI LECTRIC, de 3200 Frig/h y 3400 Kcal/h.., col·locada


1.291,87 €


BEDA1G05 u Unidad interior  PEFY-P32VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama C 1.008,00000 €


Altres conceptes 283,87000 €


P-137 EEDA1G06 u Subministrament i instal.lació de Conjunt SPLIT- PARET 1x1, INVERTER (B / C), gamma
DOMÈSTICA (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2150 Frig / h i 2752 kcal / h. i 21 dB
(A). Model MSZ-EF25VEW (MSZ-EF25VEW-E1 / MUZ-EF25VE-E1). Col·locada amb
termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, o similar


1.048,44 €


BEF47G02 u Conjunt SPLIT- PARET 1x1, INVERTER (B / C), gamma DOMÈSTICA (R410a) de MI 780,50000 €


Altres conceptes 267,94000 €


P-138 EEK31DG3 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 1025X525 mm, de
retorn o extracció amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc, amb
trepants avellanes per marc de 28 mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR -
AG / 1025X525 / A1 / A11 /  / E6-C-0


183,14 €


BEK31DG6 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 1025X525 158,00000 €


Altres conceptes 25,14000 €


P-139 EEK31DG4 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a
instal·lació en paret ampit de finestra i conducte, sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb
lamel.les horitzontals regulables, doble deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat
Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D / 625 X 425 / A1 / / E6-C-0


204,54 €


BEK31DG4 u Reixeta d'alumini amb marc de 27 mm, per a manta filtrant, per a instal·lació en paret 178,00000 €


Altres conceptes 26,54000 €


P-140 EEK31DG5 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a
instal·lació en paret ampit de finestra i conducte, sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb
lamel.les horitzontals regulables, doble deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat
Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D / 225 X 165 / A1 / / E6-C-0


95,40 €


BEK31DG1 u Reixeta d'alumini amb marc de 27 mm, per a manta filtrant, per a instal·lació en paret 76,00000 €


Altres conceptes 19,40000 €


P-141 EEK31DG7 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 525X325 mm, de
retorn o extracció amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc, amb
trepants avellanes per marc de 28 mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR -
AG / 625X425 / A1 / A11 / / E6-C-0


109,31 €


BEK31DG7 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 525x325 m 89,00000 €


Altres conceptes 20,31000 €


P-142 EEK31G01 m Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º paral.leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM
(S) AA dim. 200 d'alçada i llargada variable, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb
regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.Marca MADEL o similar


110,34 €


BEK31G01 u Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º paral.leles a la cota major sèrie LMT+SP 89,96000 €


Altres conceptes 20,38000 €


P-143 EEK3GG01 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a
instal·lació en sostre de 600 X 600 amb lames horitzontals regulables, sense accessoris
(només part frontal), marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural, anoditzat.


92,19 €


BEK3GG01 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a 73,00000 €


Altres conceptes 19,19000 €


P-144 EEKN1RG1 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x
495 mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- /
600x495 / ER


228,50 €
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BEKN1RG1 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, d 196,00000 €


Altres conceptes 32,50000 €


P-145 EEKN1RG3 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 400 x
495 mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- /
600x330 / ER


228,50 €


BEKN1RG5 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, d 196,00000 €


Altres conceptes 32,50000 €


P-146 EEKN1RG4 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x
6000 mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- /
600x600 / ER


238,13 €


BEKN1RG4 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, d 205,00000 €


Altres conceptes 33,13000 €


P-147 EEM2E1G1 u Caixa de ventilació CVB / 4-180 / 180-N-147W de S & P, de baix nivell sonor, fabricades en
xapa d'acer galvanitzat, aïllament acústic ignífug (M1) de escuma de melamina, ventilador
centrífug de doble aspiració muntat sobre suports antivibratoris, rodet de branques cap
endavant equilibrat dinàmicament.


478,26 €


BEM2E1G1 u Caixa de ventilació CVB / 4-180 / 180-N-147W de S & P, de baix nivell sonor, fabricad 425,04000 €


Altres conceptes 53,22000 €


P-148 EEM2GG01 u Caixa de ventilació estanca, CVAB / 4-2000 / 315N D de S & P, autonetejadors, de baix nivell
sonor, fabricades amb perfils d'alumini i panells tipus sandvitx, amb aïllament acústic
ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix , rodet centrífug de branques cap
enrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides
circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat,
230V-50Hz.


1.049,16 €


BEM2GG01 u Caixes de ventilació estanques, CVAB / 4-2000 / 315N D de S & P, autonetejadors, de 958,59000 €


Altres conceptes 90,57000 €


P-149 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat. Marca/model: S&P/ SILENT-100CZ


65,59 €


BEM2E1G2 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'ai 50,85000 €


Altres conceptes 14,74000 €


P-150 EEMHU1G1 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/500/250
m3/h. y 37/31/23/18 dB(A). Modelo LGH- 100RVX-E. Instalado


2.993,06 €


BEMHU1G1 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/50 2.465,00000 €


Altres conceptes 528,06000 €


P-151 EEMHU1G2 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH- 200RVX-E. instalado


5.642,38 €


BEMHU1G2 u Suministro de Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, d 4.941,00000 €


Altres conceptes 701,38000 €


P-152 EEN117G1 u Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y F6 (EN779) y F7, conectable a unidades
Lossnay modelo LGH-100RX5-E de MITSUBISHI ELECTRIC.


1.063,99 €


BEN117G1 u Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y F6 (EN779) y F7, conectable a uni 990,00000 €


Altres conceptes 73,99000 €


P-153 EEN1G001 u Subministre i instal.lació de Caixa filtrants de tipus gravimètric G24 MFL-355 F de S & P o
similar, d'acer galvanitzat amb brides circulars amb junta d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil
per procedir a un ràpid canvi del filtre.


280,75 €


BEN1G001 u Caixa filtrants de tipus gravimètric G24 MFL-355 F de S & P o similar, d'acer galvanitz 258,00000 €
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Altres conceptes 22,75000 €


P-154 EEN1G002 u Filtre de classe F (EF) MFR-355/400 F8 de S & P o similar 98,23 €


BEN1G002 u Filtro de clase F(EF) MFR-355/400 F8 de S&P o similar 87,42000 €


Altres conceptes 10,81000 €


P-155 EEN1X003 u Filtre d'aire, de boses de fibra sisntetica, amb capacitat de filtració F6, de dimensions
287x592x635 mm, muntat en portafiltres.


26,37 €


BEN1X003 u Filtre d'aire, de boses rígides, amb capacitat de filtració F6, de dimensions 595x490x2 20,56000 €


Altres conceptes 5,81000 €


P-156 EENQX001 u Contenidor de conducte per a filtres de dimensions 287x595, amb estructura de xapa
galvanitzada, registrable, amb marc correder en forma de ´´U´´. Marca ESCOCLIMA model
CUBO300600, o equivalent.


150,25 €


BENQX001 U Contenidor de conducte per a filtres de dimensions 595x595, amb estructura de xapa g 120,00000 €


Altres conceptes 30,25000 €


P-157 EEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al
sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col.locat encastat


293,26 €


BEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovaci? d'aire, amb component de comunicaci? al 252,14000 €


Altres conceptes 41,12000 €


P-158 EEV31G01 u Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50 uds. Fuente de alimentación incluida.


1.386,23 €


BEV31G01 u Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de 1.287,00000 €


Altres conceptes 99,23000 €


P-159 EEV31G02 u Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16
uds, con pantalla LCD retroiluminada.


121,49 €


BEV31G02 u Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 105,00000 €


Altres conceptes 16,49000 €


P-160 EEV42002 u Instal.lació elèctrica de punt de control de fan-coil 62,05 €


BEV420021 u Material per a instal.lació electrica de punt de control de fan-coil 39,26000 €


Altres conceptes 22,79000 €


P-161 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


5,75 €


BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norm 0,87720 €


BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nomin 2,11500 €


BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàm 0,14100 €


Altres conceptes 2,61680 €


P-162 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


6,74 €


BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques 1,81500 €


BF5B4200 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norm 1,32600 €


BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de dià 0,27000 €


Altres conceptes 3,32900 €
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P-163 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


7,69 €


BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàm 0,29700 €


BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nomi 2,05500 €


BF5B5200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norm 1,78500 €


Altres conceptes 3,55300 €


P-164 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


7,83 €


BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nomi 1,29000 €


BF5B6200 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norm 2,23380 €


BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de dià 0,42900 €


Altres conceptes 3,87720 €


P-165 EF5B76B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


14,67 €


BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre no 2,23500 €


BF5B7300 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norm 7,48680 €


BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de dià 0,45900 €


Altres conceptes 4,48920 €


P-166 EF5B76G1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal


17,08 €


BFY5CQG1 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de dià 0,45900 €


BFW5A7G1 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre no 2,23500 €


BF5B73G1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norm 9,74100 €


Altres conceptes 4,64500 €


P-167 EFB23452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment


2,70 €


BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,17340 €


BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exte 0,37500 €


B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,67200 €


BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €


Altres conceptes 1,45960 €


P-168 EFB24452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment


2,99 €


B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,63800 €


BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,26520 €
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BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exte 0,56400 €


BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,04000 €


Altres conceptes 1,48280 €


P-169 EFB25452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment


3,77 €


BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,41820 €


BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exte 0,71100 €


B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,74000 €


BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,05000 €


Altres conceptes 1,85080 €


P-170 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment


4,86 €


B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,88200 €


BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,66300 €


BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte 0,98700 €


BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,09000 €


Altres conceptes 2,23800 €


P-171 EFQ33C6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà


7,06 €


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,22000 €


BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 3,48840 €


Altres conceptes 3,35160 €


P-172 EFQ33C7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà


7,10 €


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,22000 €


BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 3,52920 €


Altres conceptes 3,35080 €


P-173 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà


8,05 €


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,22000 €


BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 4,10040 €


Altres conceptes 3,72960 €


P-174 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà


8,78 €


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,22000 €
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BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 4,45740 €


Altres conceptes 4,10260 €


P-175 EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment


265,72 €


BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,21000 €


BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos m 246,03000 €


Altres conceptes 18,48000 €


P-176 EG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. 12,97 €


BG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,p/munt.superf. 1,90000 €


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,25000 €


Altres conceptes 10,82000 €


P-177 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada


16,83 €


BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 2,91000 €


Altres conceptes 13,92000 €


P-178 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment


19,05 €


BG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció norma 2,93000 €


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,25000 €


Altres conceptes 15,87000 €


P-179 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,
per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment


209,70 €


BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 2,65000 €


BG1M13M0 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x2 139,31000 €


Altres conceptes 67,74000 €


P-180 EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment


401,34 €


BG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual 320,25000 €


Altres conceptes 81,09000 €


P-181 EG21H51H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


4,05 €


BG21H510 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 1,83600 €


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €


Altres conceptes 2,07400 €


P-182 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


4,75 €


BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 2,36640 €


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
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Altres conceptes 2,24360 €


P-183 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


5,99 €


BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 3,45780 €


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €


Altres conceptes 2,39220 €


P-184 EG21HB1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


13,17 €


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €


BG21HB10 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 9,89400 €


Altres conceptes 3,13600 €


P-185 EG21HD1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


16,95 €


BG21HD10 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 13,35180 €


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €


Altres conceptes 3,45820 €


P-186 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat


1,36 €


BG22H710 84,0 Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,i 0,48960 €


Altres conceptes 0,87040 €


P-187 EG22H715 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.c 1,35 €


BG22H710 84,0 Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,i 0,48960 €


Altres conceptes 0,86040 €


P-188 EG2D0001 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 100 mm d'amplària, fixada amb suports 11,77 €


BG2D0001 m Safata reixeta acer galv. 100mm 6,05000 €


BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 2,42000 €


Altres conceptes 3,30000 €


P-189 EG2D940A m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 150 mm d'amplària, fixada amb suports 13,87 €


BG2D9400 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat 8,01000 €


BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 2,42000 €


Altres conceptes 3,44000 €


P-190 EG315184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub


6,17 €


BG315180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 3,57000 €


Altres conceptes 2,60000 €


P-191 EG319000 u Punt de mecanisme (endoll, interruptor, polsador,...), inclos conductor de coure s/UNE
RZ1-K(AS) sota tub lliure d'halogens de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació aillant amb
tapa cargolada i entrades elastiques o racords cargolats, inclosa la part proporcional de linea
des del caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa segons descripció anterior.


21,70 €
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Completament instal.lat.


BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 1,20000 €


BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, u 7,08000 €


BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció norma 1,28000 €


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,25000 €


Altres conceptes 11,89000 €


P-192 EG3190G1 u Punt de connexió (deteccio, polsador, i sirena...), inclos conductor de 2x1,5 mm2 apantallat
sota tub lliure d'halogens de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació aillant amb tapa
cargolada i entrades elastiques o racords cargolats, inclosa la part proporcional de linea des
del caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa segons descripció anterior. Completament
instal.lat.


21,11 €


BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 2,91000 €


BMD62G01 m Conductor trenat i apantallat, de 2 x 1,5 mm2 lliure d'halogens de color vermell, col.loc 8,10000 €


Altres conceptes 10,10000 €


P-193 EG319100 U Punt de llum, al sostre o a la paret, senzill, conmutat o de creuament, inclos conductor de
coure s/UNE H07V-K baix tub lliure d'halogenurs de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació
aillant amb tapa atornillada i entrades elastiques o racords cargolats i part proporcional de
linea des de caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa segons descripció anterior.
Completament instal.lat.


19,13 €


BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,60000 €


BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, u 3,54000 €


BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció norma 1,28000 €


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,25000 €


Altres conceptes 13,46000 €


P-194 EG31E506 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 m2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata


5,49 €


BG31E500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 3,72300 €


Altres conceptes 1,76700 €


P-195 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment


2,77 €


BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,61160 €


BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,33000 €


Altres conceptes 0,82840 €


P-196 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment


3,52 €


BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,33000 €


BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 2,31540 €


Altres conceptes 0,87460 €


P-197 EG31J602 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2, muntat superficialment


15,44 €


BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,33000 €
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BG31J600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 12,37260 €


Altres conceptes 2,73740 €


P-198 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub


15,09 €


BG31J600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 12,37260 €


Altres conceptes 2,71740 €


P-199 EG3293G04 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub


1,12 €


BG3293G04 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, u 0,61200 €


Altres conceptes 0,50800 €


P-200 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 7,54 €


BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €


BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €


Altres conceptes 5,89420 €


P-201 EG415819 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN


15,46 €


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €


BG415819 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, u 6,55000 €


Altres conceptes 8,49000 €


P-202 EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE_EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


20,66 €


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €


BG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 11,78000 €


Altres conceptes 8,46000 €


P-203 EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


22,52 €


BG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 11,98000 €


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €


Altres conceptes 10,12000 €


P-204 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


54,23 €


BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 40,92000 €


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €


Altres conceptes 12,89000 €


P-205 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


55,52 €


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €


BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 42,13000 €
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Altres conceptes 12,97000 €


P-206 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


69,53 €


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €


BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 55,08000 €


Altres conceptes 14,03000 €


P-207 EG415DG02 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN


409,02 €


AUX001G03 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,17490 €


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €


BG415DG02 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat n 370,00000 €


Altres conceptes 38,42510 €


P-208 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


93,12 €


BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 74,50000 €


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,27000 €


Altres conceptes 18,35000 €


P-209 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


165,92 €


BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 139,00000 €


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,27000 €


Altres conceptes 26,65000 €


P-210 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


117,92 €


BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 94,31000 €


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,27000 €


Altres conceptes 23,34000 €


P-211 EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


183,10 €


BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tet 155,00000 €


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,27000 €


Altres conceptes 27,83000 €


P-212 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat


89,85 €


BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tanc 75,20000 €


Altres conceptes 14,65000 €







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/12/2017 Pàg.: 30


P-213 EG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió


45,10 €


BG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, f 33,82000 €


Altres conceptes 11,28000 €


P-214 EG4R4F50 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió


55,57 €


BG4R4F50 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, f 43,60000 €


Altres conceptes 11,97000 €


P-215 EG6115H0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment


66,37 €


BG6115H0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat p 52,38000 €


Altres conceptes 13,99000 €


P-216 EG61CEC8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb
capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat encastat


26,92 €


BG61CEC8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de 4 columnes 15,70000 €


Altres conceptes 11,22000 €


P-217 EG61U051 u Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de
fondària, encastada en envà de guix laminat


1,02 €


BG61U051 u Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 m 0,52000 €


Altres conceptes 0,50000 €


P-218 EG61U052 u Conjunt de dues caixes rodones amb peça d'unió per a mecanismes universals, de 64 mm de
diàmetre i 46 mm de fondària cadascuna, encastades en envà de guix laminat


1,87 €


BG61U051 u Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 m 1,04000 €


BG6ZU050 u Peça d'unió per a caixes rodones d'encastar en envans de guix laminat 0,06000 €


Altres conceptes 0,77000 €


P-219 EG61U054 u Conjunt de tres caixes rodones amb peces d'unió per a mecanismes universals, de 64 mm de
diàmetre i 46 mm de fondària cadascuna, encastades en envà de guix laminat


3,28 €


BG61U051 u Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 m 2,08000 €


BG6ZU050 u Peça d'unió per a caixes rodones d'encastar en envans de guix laminat 0,12000 €


Altres conceptes 1,08000 €


P-220 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 9,33 €


BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a en 2,58000 €


Altres conceptes 6,75000 €


P-221 EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 11,04 €


BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a 4,08000 €


Altres conceptes 6,96000 €


P-222 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat


15,11 €


BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, 7,89000 €


Altres conceptes 7,22000 €


P-223 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment


12,76 €
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BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb c 4,49000 €


BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,29000 €


Altres conceptes 7,98000 €


P-224 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada


9,98 €


BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 3,18000 €


Altres conceptes 6,80000 €


P-225 EG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor


9,54 €


BG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra later 2,68000 €


Altres conceptes 6,86000 €


P-226 EG638G01 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor


9,54 €


BG638G01 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra later 2,68000 €


Altres conceptes 6,86000 €


P-227 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment


10,82 €


BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,30000 €


BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 2,67000 €


Altres conceptes 7,85000 €


P-228 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
alt, encastat


13,92 €


BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, 6,77000 €


Altres conceptes 7,15000 €


P-229 EG670001 u Previsió instal·lació en fals sostre per a projector, incloent tub i cablejat elèctric 2x2,5(T2,5)
CU 07Z1-k, i 2 x Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina


58,65 €


BG3293G04 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, u 6,00000 €


BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 11,60000 €


BG22H710 84,0 Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,i 4,80000 €


Altres conceptes 36,25000 €


P-230 EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col.locat 1,96 €


BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 0,81000 €


Altres conceptes 1,15000 €


P-231 EG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col.locat 3,68 €


BG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt 2,42000 €


Altres conceptes 1,26000 €


P-232 EG671G01 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 8
mòduls, preu alt, col·locat


18,21 €


BG671G01 u Marc per a mecanisme universal, de 6 elements, preu alt 16,00000 €


Altres conceptes 2,21000 €


P-233 EG6711G05 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 4
mòduls, preu alt, col·locat


10,93 €
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BG671G05 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 9,20000 €


Altres conceptes 1,73000 €


P-234 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra


27,40 €


BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 9,82000 €


BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €


Altres conceptes 13,46000 €


P-235 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment


38,47 €


BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 24,99000 €


Altres conceptes 13,48000 €


P-236 EH11GG02 u Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i difusor plàstic de color blanc, mòdul
òptic estanc amb LED 41W, 3400 lm i temperatura de color 4000K, muntada encastada al
sostre, amb connector push-in, Marca PHILIPS model CORELINE RC127V LED34S/840
PSU W60L60 OC


122,79 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


BH11GG02 u Lluminària encastada amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine Panel OC 100,10000 €


Altres conceptes 22,30000 €


P-237 EH11GG03 u Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i difusor plàstic de color blanc, mòdul
òptic estanc amb LED 41W, 3400 lm i temperatura de color 4000K, muntada encastada al
sostre, amb connector push-in, Marca PHILIPS model CORELINE RC127V LED34S/840
PSD W60L60 OC regulable DALI


153,49 €


BH11GG03 u Llumenera encastada al sostre 60x60 cm. amb LED 40W Regulable 128,80000 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


Altres conceptes 24,30000 €


P-238 EH11GG04 u Sensor de presència i controlador de l'enllumenat interior regulador en funció de la llum
natural, marca PHILIPS model OCCUSWITHC DALI LRM2070 BASIC


126,11 €


BH11GG04 u Sensor i controlador de l'enllumenat interior PHILIPS LRM2070 103,60000 €


Altres conceptes 22,51000 €


P-239 EH11GG05 u Lluminària estanca, amb carcas i difusor de policarbonat amb tecnología LED marca PHILIPS
model CoreLine WT120C LED60S/840 PSU L1500 o similiar


125,78 €


BH11GG05 u Lluminària estanca amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine WT120C LE 102,90000 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


Altres conceptes 22,49000 €


P-240 EH11GG06 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1070/00 SENSR MOV
DET ST


85,67 €


BH11GG06 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1070/00 SENSR 65,80000 €


Altres conceptes 19,87000 €


P-241 EH11GG07 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1080/00 SENSR MOV
DET ST IR


106,64 €


BH11GG07 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1080/00 SENSR 85,40000 €


Altres conceptes 21,24000 €
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P-242 EH11GG08 u Lluminària estanca, amb carcas i difusor de policarbonat amb tecnología LED marca PHILIPS
model CoreLine WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similiar


98,82 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


BH11GG08 u Lluminària estanca amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine WT120C LE 77,70000 €


Altres conceptes 20,73000 €


P-243 EH2D0G01 u Llumenera decorativa tipus downlight circular amb LED 11 W 1100 lm i 3000K, amb reflector
d'alumini, connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED10S/830 PSU PI6 ALU o similar


47,45 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,00000 €


BH2D5G01 u Downlight amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine DN131B LED10S/830 35,70000 €


Altres conceptes 11,75000 €


P-244 EH2D0G02 u Llumenera decorativa tipus downlight circular amb LED 22 W 2200 lm i 3000K, amb reflector
d'alumini, connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar


53,86 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


BH2D5G02 u Downlight amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine DN131B LED20S/830 41,30000 €


Altres conceptes 12,17000 €


P-245 EH2D0G03 u Llumenera decorativa tipus aplic circular amb LED 18 W 1200 lm i 4000K, amb reflector
d'alumini, connector push-in col.locada superficialment. Marca PHILIPS model CoreLine
WL120V LED12S/840 PSR WH o similar


65,84 €


BH2D5G03 u Aplic circular 18W amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine WL120V LED 52,50000 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


Altres conceptes 12,95000 €


P-246 EH2D0G04 u Lluminaria encastada 12,5 W amb tecnología LED, per a exterior IP65, marca SIMES model
BLINKER o similar


318,90 €


BH2D5G04 u Lluminaria encastada 12,5 W amb tecnología LED, per a exterior IP65, marca SIMES 289,00000 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


Altres conceptes 29,51000 €


P-247 EH2D0G09 u Llumenera decorativa tipus downlight circular per a exteriors IP 44 amb LED 22 W 2200 lm i
3000K, amb reflector d'alumini, connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS
model  CoreLine DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar


72,80 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


BH2D5G09 u Downlight amb tecnología LED per a exterior IP44 marca PHILIPS model CoreLine DN 59,00000 €


Altres conceptes 13,41000 €


P-248 EH61RC69 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial


78,61 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,39000 €


BH61RH6A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n 66,50000 €


Altres conceptes 11,72000 €


P-249 EHV3G000 u Sistema de control enllumenat sala conferencies, amb possibilitat de poder programar
escenes, composar per controladors DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb
alimentació i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN, incloent programació d'escenes,
teclat amb escenes pre-programades, muntat i connectat


3.278,20 €
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BHV3G000 u Sistema de control enllumenat sala conferencies, amb possibilitat de poder programar 2.990,00000 €


Altres conceptes 288,20000 €


P-250 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu


124,39 €


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,34350 €


BJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de 105,15000 €


Altres conceptes 18,89650 €


P-251 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació


216,36 €


BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, a 174,73000 €


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,16488 €


Altres conceptes 41,46512 €


P-252 EJ18L2AC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat
brillant, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina


57,79 €


BJ18L2AC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, aca 47,21000 €


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,34350 €


Altres conceptes 10,23650 €


P-253 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació


70,72 €


BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,70520 €


BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, 51,27000 €


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,20610 €


Altres conceptes 17,53870 €


P-254 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets


64,86 €


BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sa 47,83000 €


Altres conceptes 17,03000 €


P-255 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´


24,26 €


BJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, p 16,28000 €


Altres conceptes 7,98000 €


P-256 EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´


25,21 €


BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i e 17,17000 €


Altres conceptes 8,04000 €


P-257 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques


69,80 €


BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'ace 60,96000 €


Altres conceptes 8,84000 €


P-258 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques


150,31 €
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BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €


Altres conceptes 15,82000 €


P-259 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques


285,32 €


BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d 249,56000 €


Altres conceptes 35,76000 €


P-260 EJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques


31,79 €


BJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 25,44000 €


Altres conceptes 6,35000 €


P-261 EJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm,
cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal,
amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una
bateria o a un ramal


110,51 €


BJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 99,02000 €


Altres conceptes 11,49000 €


P-262 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur


160,19 €


BJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 8 133,68000 €


Altres conceptes 26,51000 €


P-263 EJMZ1PR5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm,
sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes, muntada


21,75 €


BJMZ1PR5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 3 13,91000 €


Altres conceptes 7,84000 €


P-264 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment


32,79 €


BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €


BM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma U 22,60000 €


Altres conceptes 9,84000 €


P-265 EM1212G1 u Subministrament i instal·lació de central convencional microprocessada de 4 zones. Disposa
de leds per visualitzar l'estat del sistema i indicació individual de la zona en alarma i avaria /
anul·lat / proves. Incorporen clau de seguretat per restringir l'accés a certes funcions del
sistema com l'activació i atur de les sirenes, rearmament de sistema, prova d'equips i accés a
la programació. Equipada amb dues sortides supervisades configurables amb un primer
període de temps dedicat a la confirmació de l'esdeveniment a la central (0, 30, 60 i 90
segons) i un segon període de verificació abans de l'activació de les sirenes (0-10 minuts) ;
una sortida AUX de 24 Vcc per a l'alimentació d'equips externs (0,5 A) i dues entrades
configurables per a rearmament remot, evacuació, etc. Inclou 2 bateries de 12 Vcc 7 A / h i
targeta NFS8REL. Dimensions en mm: 356 (ample) x 318 (alt) x 96 (fons). D'acord amb el
Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció.
Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions.Marca
NOTIFIER Model NFS4 o similar
.


453,49 €


BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €


BM1212G1 u Subministrament i instal·lació de central convencional microprocessada de 4 zones. Di 368,47000 €


Altres conceptes 84,45000 €


P-266 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior


33,04 €
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BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic 22,60000 €


BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €


Altres conceptes 9,86000 €


P-267 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior


69,64 €


BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €


BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic 56,81000 €


Altres conceptes 12,25000 €


P-268 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment


16,76 €


BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 7,68000 €


BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €


Altres conceptes 8,79000 €


P-269 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret


50,70 €


BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 40,65000 €


BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,32000 €


Altres conceptes 9,73000 €


P-270 EMD11NL6 u Detector d'infraroigs passiu, amb una cobertura lateral <=1 m, amb un abast longitudinal
<=20 m, muntat superficialment a la paret


97,49 €


BMD11NL6 u Detector d'infraroigs passiu, amb <=1 m de cobertura lateral màxima, i <=20 m d'abast 81,44000 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €


Altres conceptes 15,75000 €


P-271 EMD311A8 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica i senyal lluminós, muntada a l'exterior


259,87 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €


BMD311A8 u Central de seguretat antirobatori amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circui 167,33000 €


Altres conceptes 91,94000 €


P-272 EMD3G009 u Posada en marxa i certificació de la instal.lació 172,53 €


Altres conceptes 172,53000 €


P-273 EMD3G100 u Posada en marxa i certificació de la instal.lació 8,51 €


Altres conceptes 8,51000 €


P-274 EMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i
flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12
Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i
de paret, grau de protecció IP 55, col·locada


107,10 €


BMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 t 52,00000 €


Altres conceptes 55,10000 €


P-275 EMD624G1 m Subministrament i instal·lació de metre lineal de cable mànega 2x1.5-LHR. Format per un
parell de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE
SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla d'alumini amb fil de drenatge. Resistent al
foc segons UNE 50200. De color vermell i coure polit flexible, resistent al foc i lliure
d'halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat sota tub corrugat de 16 mm. Execució en
superfície i en certs trams de paret. Fins i tot p.p. de caixes de derivació, regletes, suports i
petit material. Totalment mesura la longitud instal·lat, connexionat i provat. Marca


1,38 €
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HONEYWELL LIFE SAFETY Model 2x1.5-LHR.


BMD62G01 m Conductor trenat i apantallat, de 2 x 1,5 mm2 lliure d'halogens de color vermell, col.loc 0,81000 €


Altres conceptes 0,57000 €


P-276 EMD62603 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub 0,85 €


BMD62600 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 0,31500 €


Altres conceptes 0,53500 €


P-277 EMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació d'elements, mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN,
fixada mecànicament


9,08 €


BMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacua 2,87000 €


Altres conceptes 6,21000 €


P-278 EMDWB0G1 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat
retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau
de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3 i muntat superficialment


126,95 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €


BMDWB0G1 u Caixa per a pany elèctric, amb indicador lluminós, per a muntar superficialment 113,00000 €


Altres conceptes 13,65000 €


P-279 EN215427 u Vàlvula esfera+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 19,61 €


BN215420 u Vàlvula esfera+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze 13,90000 €


Altres conceptes 5,71000 €


P-280 EP213120 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer
amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat


107,92 €


BP213120 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de c 84,83000 €


Altres conceptes 23,09000 €


P-281 EP22934B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada


415,46 €


BP22934B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada a 298,50000 €


Altres conceptes 116,96000 €


P-282 EP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat


92,56 €


BP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca 22,38000 €


Altres conceptes 70,18000 €


P-283 EP254370 u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada
electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat


59,88 €


BP254370 u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb truca 49,55000 €


Altres conceptes 10,33000 €


P-284 EP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida
de derivació i una sortida de pas, col·locat


36,11 €


BP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 s 17,72000 €


Altres conceptes 18,39000 €


P-285 EP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i
col·locat en tub


5,37 €
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BP271B00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada 0,33600 €


Altres conceptes 5,03400 €


P-286 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal


1,45 €


BP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F 0,87150 €


Altres conceptes 0,57850 €


P-287 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat


9,91 €


BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 8,30000 €


Altres conceptes 1,61000 €


P-288 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor


19,65 €


BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector 14,60000 €


Altres conceptes 5,05000 €


P-289 EP74G311 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 18 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament


425,00 €


BP74G310 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb basti 381,16000 €


Altres conceptes 43,84000 €


P-290 EP7Z11G1 u Panell amb 48 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament


181,99 €


BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastido 151,35000 €


Altres conceptes 30,64000 €


P-291 EQ514A81 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 260 cm de
llargària i 70 cm d'amplada, i sòcol de 10 cm d'alçada, col·locat sobre suport mural i encastat
al parament, i formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior
polit, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.


266,27 €


EQ5Z1BA0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior polit, d 122,62824 €


BQ514A80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 1 42,70700 €


BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 58,52000 €


Altres conceptes 42,41476 €


P-292 ESCALA m2 Repla i graons de plafons d'acer galvanitzat 'tramex' formant una superfície de 2,47 m² de
replà i 5 graons de 1,50 m inclús p.p. perfils de sustentació inferior segons plànols
d'estructura, totalment instal·lada


150,35 €


Sense descomposició 150,35000 €


P-293 ESCO u Conjunt de bastiment i portes per armari de registre d'escomeses de mida total 2,50x2,00 m
format per bastiment de pletina 150x4 mm collat al formigó amb tacs i dues portes de perfils
galvanitzats en calent i parament de planxa d'acer de 1,5 mm plegada, troquelada i soldada,
amb frontisses 110º i panys amb tanca segons determinacions companyia elèctrica i SOREA
d'acord als plànols de detall, tot plegat pintat amb una capa d'emprimació i dues marteleé.


450,00 €


Sense descomposició 450,00000 €


P-294 EY0213G1 PA Partida alçada a justificar per a connexionat edifici a la xarxa de aigua municipal, incloent
accessoris i p.p. de petit material per a la seva total execució


1.200,00 €


Sense descomposició 1.200,00000 €


P-295 EY0213G2 PA Partida alçada a justificar de connexionat a la xarxa de sanejament municipal, incloent
accessoris i p.p. de petit material per a la seva total execució


1.200,00 €
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Sense descomposició 1.200,00000 €


P-296 EY02G001 u Partida a alçada a justificar d'ajudes del ram de paleta a les instal.lacions 1.076,51 €


Sense descomposició 1.076,51000 €


P-297 FOLRE u Folrat de columna de 1200x600 mm 2 costats subjecte amb U a paret. Alçada màxima 2700
mm, amb amb panell de resines fenòliques 13 mm, color a determinar.


522,39 €


Sense descomposició 522,39000 €


P-298 FRIGO01 m2 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de 80mm junta seca per terra. formats per
dos xapes metàl·liques nervades de 0,5mm d'espessor amb nucli central de poliisocianurat
BS1D0 injectat amb densitat 38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc.


50,82 €


Sense descomposició 50,82000 €


P-299 FRIGO02 m2 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de 80mm junta seca per parets formats per
dos xapes metàl·liques nervades de 0,5mm d'espessor amb nucli central de poliisocianurat
BS1D0 injectat amb densitat 38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc.


50,82 €


Sense descomposició 50,82000 €


P-300 FRIGO03 u Porta pivotant de fulla compacta superposada sobre marc i rematada amb motllures laterals
d'alumini anoditzat. Carcassa interior segons gruixos. Aïllament en poliuretà injectat de una
densitat de 40/45 Kg/m . Farratges: Composició amb color gris, tancament automàtic d'un put
en alumini, amb obertura interior, frontisses verticals. Estanquitat mitjançant rivet de cautxú
molt adaptable. Marc d'alumini extrusionat amb forma de L amb doble ruptura tèrmica. Color
lacat blanc. Pany amb clau G1021 amb espiell doble vidre de 300x300mm i barra antipànic.
Mides 900x2100mm.


1.830,32 €


Sense descomposició 1.830,32000 €


P-301 FRIGO04 m2 Subministrament i muntatge de tauler de bedoll. 56,54 €


Sense descomposició 56,54000 €


P-302 GUIA m Subministrament i  inserció de guia per cortina enrasada amb el cel-ras. 29,12 €


Sense descomposició 29,12000 €


P-303 IMPER m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter
de ciment, membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma UNE
104402 de dues làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides
entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil.


46,82 €


Altres conceptes 46,82000 €


P-304 JOCSOC u Joc de sòcol per escala de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6


14,32 €


Sense descomposició 14,32000 €


P-305 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km


5,40 €


Altres conceptes 5,40000 €


P-306 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats


0,10 €


B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,09000 €
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Altres conceptes 0,01000 €


P-307 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor


263,42 €


Altres conceptes 263,42000 €


P-308 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi
modificades


16,64 €


B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u 6,74400 €


Altres conceptes 9,89600 €


P-309 M3ZP1AE1 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components. CONNEXIÓ SABATES FONAMENTS INTERROMPUTS PER ENCEPATS


62,86 €


Altres conceptes 62,86000 €


P-310 M45224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 amb
tauler de fusta de pi, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 AMB FORMACIÓ DE FORATS
SEGONS PLÀNOLS D'ALÇAT I ESTRUCTURA


679,59 €


Altres conceptes 679,59000 €


P-311 MAMPA m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul A: cec en la seva totalitat. Modulació Estàndard de
1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat
Sendzimir i bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica
de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil.
Cantejats als quatre cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. El
panell tanca amb rivet de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament
interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de
42 dB SEGONS norma UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


218,81 €


Sense descomposició 218,81000 €


P-312 MAMPA01 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul A: envidrat en la seva totalitat. Modulació Estàndard de
1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura perimetral d'acer galvanitzat
Sendzimir i bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica
de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil.
Cantejats als quatre cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. Vidres
lluna 5+5mm Amb butiral. Entornpeu i coronació reculats formant la partició llaga amb el
terra i el sostre de 13 mm. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls Desmuntabilitat dels
vidres independetment de l?estructura. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008
certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


145,00 €


Sense descomposició 145,00000 €


P-313 MAMPA02 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent de perfileria oculta, mòdul E: mixt vidrier alt (cec Fins 882 mm i vidre fins l'alçada
de sostre). Part vidriera amb vidre 1 Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total
de 90 mm. Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marc d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre
cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet
de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i coronació reculats
formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral


142,00 €
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de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma
UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de gruix i
cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat dels vidres independent de l'estructura Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


Sense descomposició 142,00000 €


P-314 MAMPA03 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent de perfileria oculta, mòdul E: mixt vidrier alt (cec Fins 2082 mm i vidre fins
l?alçada de sostre). Part vidriera amb vidre 1 Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm.
Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marc
d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics
vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre
cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet
de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i coronació reculats
formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral
de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma
UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de gruix i
cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat dels vidres independent de l'estructura Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


158,00 €


Sense descomposició 158,00000 €


P-315 MAMPA04 m2 Subministrament i instal·lació de folre de paret 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De
perfileria oculta, mòdul A: cec en la seva totalitat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix
de 36 mm. Sistema telescòpic que ajusta irregularitats fins 118 mm. Format per una
estructura interior d'acer galvanitzat 'Sendzimir' Qualitat SEGONS norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació
electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de
50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm
revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La modulació es realitza una testa, sense
discontinuïtat. Entornpeu i coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre
de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 20 mm de gruix i 90 kg / m3 de densitat.
Elements d'encontre a portes, finestres o cantonades; reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S Register
Quality Assurance.


105,00 €


Sense descomposició 105,00000 €


P-316 MAMPA05 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta de vidre amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .
Full de porta de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral, de 928x2.041x10 mm. ferramenta tipus
Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


221,13 €


Sense descomposició 221,13000 €


P-317 MAMPA06 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta de vidre amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 1931 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .
Full de porta de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral, de 928x2.041x10 mm. ferramenta tipus
Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


4.196,74 €


Sense descomposició 4.196,74000 €


P-318 MAMPA07 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre


899,00 €
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centrat de modulació estandar de 994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm.
.Full de porta de 928x2.041x40 mm de tauler aglomerat revestit de vinil, sobre de vidre
trempat Clarit 5+5 amb butiral,. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany.
Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001:
2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


Sense descomposició 899,00000 €


P-319 MAMPA08 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm.
.Full de porta de 928x2.041x40 mm de tauler aglomerat revestit de vinil. ferramenta tipus
Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


732,00 €


Sense descomposició 732,00000 €


P-320 MAMPA09 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre
centrat de modulació estandar de 994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90
mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists
amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .2
Fulld de porta de 1931x2.041x40 mm en total, de tauler aglomerat revestit de vinil.
ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


1.244,40 €


Sense descomposició 1.244,40000 €


P-321 MAMPABAN u Conjunt de 2 cabines format per 1 frontal de 2440 mm amb 2 portes de 600 mm d'obertura
interior i 1 separador de 1470 mm, construïdes en compacte de resines fenòliques de 12mm
ignífugues, hidròfugues i anti-bacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i
l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja ia les desinfeccions,
inalterable a la humitat. Color a determinar, muntades amb perfileria vertical i horitzontal en
alumini STAFF acabat color plata mat. Sense rosasses a paret, frontisses sol sense moll,
poms, condemnes amb indicador lliure ocupat, peus regulables i cargols en acer inoxidable
AISI 304. Aquestes estructures es munten a una alçada de 1840 + 150 mm. Qualitat
estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx. 5.0 mm, densitat 1,45g / cm3 norma DIN
53479, absorció d'aigua <3% norma EN 438-2


650,53 €


Sense descomposició 650,53000 €


P-322 MOBLOFFI u Mòdul estàndard per a moble baix, format per 1 modul de 60 cm amb porta, 1 modul de 50
cm amb 4 calaixos, i 1 modul de 80 cm per aigïera, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret


521,89 €


Altres conceptes 521,89000 €


P-323 N3ZP1AE1 m2 CONNEXIÓ DE NOU MUR A MUR EXISTENT, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert
posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components.


62,86 €


Altres conceptes 62,86000 €


P-324 PAV1 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt


82,09 €
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1:2:10. Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà. Mitja canya de radi 6 cm, feta amb
morter de ciment. Membrana per a impermeabilització PN-7 segons la norma UNE 104402 de
dues làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en
calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir. Recrescuda del suport de
paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6.


Altres conceptes 82,09000 €


P-325 PAV2 m2 Paviment base per al paviment de terratzo sobre suports, format per: Formació de pendents
amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,
de 10 cm de gruix mitjà. Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Membrana per
a impermeabilització PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat
superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades
sobre capa separadora amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a
250 g/m2, col·locat sense adherir. Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6.


55,88 €


Altres conceptes 55,88000 €


P-326 PORTAACC u Conjunt de bastiment i portes per tancament de rampa de mida total 350x3,00 m format per
bastiment de pletina 150x4 mm collat al formigó amb tacs i dues portes de perfils
galvanitzats en calent i parament de planxa d'acer de 1,5 mm plegada, i soldada, amb
frontisses 110º. La porta de carruatges es fixàrà al terra amb forrellat contra topall, i la porta
de vianants (que obre en el sentit de la sortida) serà practivcambe des de l'interior amb pany
mecanisme de sortida d'emergència inox. homologat per a exteriors, d'acord als plànols de
detall, tot plegat pintat amb una capa d'emprimació i dues marteleé


1.500,00 €


Sense descomposició 1.500,00000 €


P-327 PORTCORR u Subministrament col·locació de caixa i bastiment per a porta corredissa ebcastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 80x210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat.


171,31 €


Sense descomposició 171,31000 €


P-328 SECCIONAL u Conjunt format per una porta de garatge tipus horman o equivalent escamotejable vertical de
mides total 4,365 x 2,45 m, amb parament llis acabat anoditzat de panell ?sandvitx? amb
injecció de poliuretà de 40 mm, muntada a la banda dreta en un perfil tub d?acer per pintar
quadrat de 140 mmm i porta formant 90º a base de bastiment d?acer i full de panell
galvanitzat injectat de poliuretà 30 mm, de mida de pas 0,80x2,05 m i plafó fix superior del
mateix material fins l?alçada de 2,60 m amb obertura interior antipànic i un vidre fix rodó de
18 mm de diàmetre  6mm+12 càmara+4mm, totalment instal·lada.


2.200,00 €


Sense descomposició 2.200,00000 €


P-329 UTRXG9CF u Suministro y colocación de difusor de techo serie ADLR de TROX, de 3 x 598 mm, ejecución
cuadrada construido en aluminio y pintado al polvo, cuadrada, compuerta de regulación, con
junta, con conexión flexible con regulación, pintado RAL... a elección.
Indicarreferencia:ADLR-Ejecucióncuadrada-Q-C-L/(seleccionar) x 3 x 598/ K0 / P1 - RAL...
(indicar color)


102,58 €


PTRXADLRQ u ADLR Difusor cuadrado, compuerta de regulación, 3 mm 65,00000 €


PTRXAUX1.1 u Medios auxiliares 1,10000 €


PTRXADLRK0 u ADLR Conexión a flexible con regulación, 3 mm 12,00000 €


PTRXADLRL3 u ADLR Junta, 3 mm 5,00000 €


Altres conceptes 19,48000 €


P-330 X3ZP1AE1 ut CONNEXIÓ DE NOU PILAR O MUR A FONAMENT EXISTENT, amb perforació i injectat
continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb
cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components.


62,86 €
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Altres conceptes 62,86000 €
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MA D'OBRA


0.6 h Ajudant calefactor 17,58000 €


1ZZ 87,0 Oficial 1a muntador 22,72000 €


2121212 H Oficial 1a electricista 14,93000 €


3ZZ H Ajudant electricista 19,96000 €


7ZZ H Oficial 1a electricista 14,93000 €


A0121000 h Oficial 1a 16,84000 €


A0122000 h Oficial 1a paleta 16,84000 €


A0123000 h Oficial 1a encofrador 16,84000 €


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 16,84000 €


A0125000 h Oficial 1a soldador 16,84000 €


A0127000 h Oficial 1a col·locador 16,84000 €


A0128000 h Oficial 1a polidor 16,78000 €


A012A000 h Oficial 1a fuster 17,08000 €


A012D000 h Oficial 1a pintor 16,84000 €


A012F000 h Oficial 1a manyà 17,05000 €


A012G000 h Oficial 1a calefactor 23,26000 €


A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €


A012J000 h Oficial 1a lampista 17,34000 €


A012M000 h Oficial 1a muntador 16,84000 €


A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 16,78000 €


A012R000 h Oficial 1a marbrista 16,78000 €


A0133000 h Ajudant encofrador 14,69000 €


A0134000 h Ajudant ferrallista 14,69000 €


A0135000 h Ajudant soldador 14,75000 €


A0137000 h Ajudant col·locador 14,75000 €


A013A000 h Ajudant fuster 14,75000 €


A013D000 h Ajudant pintor 14,75000 €


A013G000 h Ajudant calefactor 19,96000 €


A013H000 h Ajudant electricista 19,96000 €


A013J000 h Ajudant lampista 14,62000 €


A013M000 h Ajudant muntador 14,75000 €


A0140000 h Manobre 14,36000 €


A0150000 h Manobre especialista 14,91000 €


OGENO01.0003 u Oficial primera 19,64000 €
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MAQUINÀRIA


C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €


C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €


C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €


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


C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €


C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €


C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,38000 €


C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,63000 €


C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €


C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €


C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 49,86000 €


C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €


C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €


C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €


C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €


C2007000 h Polidora 2,36000 €


C2009000 h Abrillantadora 1,97000 €


C200F000 h Màquina taladradora 3,35000 €


C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €


C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61000 €


C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €


C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines
fins a 200 mm de diàmetre


99,92000 €


C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 1.983,00000 €
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MATERIALS


AUX001G03 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,66000 €


B0111000 m3 Aigua 1,67000 €


B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €


B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 17,54000 €


B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €


B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €


B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 17,16000 €


B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 16,99000 €


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


B0511801 t Ciment pòrtland CEM I 52,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 120,26000 €


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


B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,21000 €


B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,31000 €


B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,12000 €


B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,51000 €


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


59,55000 €


B064300K m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I


61,93000 €


B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I


67,74000 €


B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I


67,74000 €


B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa


68,27000 €


B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I


65,29000 €


B065910K m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I


67,90000 €


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


65,80000 €


B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc


89,43000 €


B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa


77,25000 €


B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20


58,00000 €


B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2


30,29000 €


B0711012 kg Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 0,32000 €


B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,61000 €


B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 5,62000 €


B0814030 kg Additiu hidròfug per a morter i formigó 1,23000 €


B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,42000 €


B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 12,96000 €


B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar


15,52000 €


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €
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MATERIALS


B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,06000 €


B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,10000 €


B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,14000 €


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €


B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,96000 €


B0A6UXT5 u SXT5-5.5X95. Cargolaria autoperforant 5,5x95mm d'acer inoxidable per a fixació amb perfil de
corretja Z/Omega de fins a 4mm de gruix i volandera estanca


1,57000 €


B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,28000 €


B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,29000 €


B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,49000 €


B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,37000 €


B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €


B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080


2,17000 €


B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080


1,34000 €


B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,88000 €


B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,45000 €


B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,01000 €


B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,61000 €


B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 5,29000 €


B0CHTF4S m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda


5,59000 €


B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €


B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 227,13000 €


B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €


B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 22,49000 €


B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,57000 €


B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €


B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 7,67000 €


B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,06000 €


B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,24000 €


B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €


B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,26000 €


B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,52000 €


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


1,33000 €


B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1


0,29000 €


B0F1E2AL u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1


0,11000 €


B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1


0,18000 €


B0FH2173 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)


10,00000 €
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B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats


0,09000 €


B147U001 u LDV-001. Carro de traslació amb mosquetó d'acer inoxidable de designació AISI 316, segons
EN795


183,08000 €


B147U002 u LDV-002. Element per a l'ancoratge d'extrem d'una línia de vida horitzontal fixa, format per
terminal d'acer inoxidable, per muntar a sobre de placa de fixació a coberta, per una resistencia de
20kN sense deformació, segons UNE_EN 795/A1


92,01000 €


B147U008 u LDV-008. Tub per emplomar finals de cable 10,72000 €


B147U011 u LDV-011. Anella per engastar cable de Ø8mm 3,23000 €


B147U023 u LDV-023. Placa d'ancoratge 360x360mm d'acer inoxidable de designació AISI 316, especifica per a
coberta sandwinch de panell de xapa metàl·lica


78,54000 €


B147U032 u LDV-032. Absorbidor d'energia d'extrem, sintètic amb molla i indicador de sobrecàrrega 101,51000 €


B147U036 u LDV-036. Placa d'ancoratge 360x180mm d'acer inoxidable de designació AISI 316, especifica per a
coberta sandwinch de panell de xapa metàl·lica


48,38000 €


B147U043 u LDV-043. Elements per a punt d'ancoratge intermig orientable d'una línia de vida horitzontal fixa,
format per terminal d'acer inoxidable, per muntar a sobre de placa de fixació a coberta, amb una
resistència de 12kN, sense deformació, segons UNE_EN 795/A1


75,32000 €


B147UC08 m LDV-006. Cable d'acer inoxidable de designació AISI 316, de 8mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1 per una resistencia de
servei a tracció de 40kN, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació <15m) i
tesat.


4,67000 €


B147UEP3 u 0860002. Dispositiu anticaiguda tipus Roker de Fallprotec o equivalent, lliscant per a corda
semiestàtica de 10,5-12,7mm de diàmetre


135,01000 €


B147UEP4 u 0840175. Corda de poliamida, estàtica, de 10,5mm de diàmetre i 10m de longitud amb terminal i
mosquetó


18,41000 €


B147UEP6 u HAR-021. Arnès tipus Tempo de Fallprotec o equivalent, de qualsevol talla, amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355


59,10000 €


B147UEP7 u 0820057. Casc tipus Safety Star Camp de Fallprotec o equivalent, per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat segons UNE-EN 812


46,47000 €


B147UEP8 u HAR-018. Mosquetó automàtic de triple connexió, d'acer inoxidable de designació AISI 316, amb
1/4 de gir d'obertura, de 20mm segons EN362


9,67000 €


B147UEP9 u HAR-016. Doble corda de poliamida de 1,5m de longitud, amb sistema d'absorció d'energia segons
EN354, EN355 i EN362


75,32000 €


B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)


75,00000 €


B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)


75,00000 €


B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)


3,15000 €


B3DB6840 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i
de 7,5 mm de gruix


14,59000 €


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


0,84000 €


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


0,93000 €
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B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant


1,08000 €


B44Z50A5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant


1,08000 €


B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant


1,19000 €


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat


1,18000 €


B4LH0204 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió superior a
superior a 131 kN


5,11000 €


B4LV07HF m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 52,3 a 101,1 kNm per m d'amplària de moment flector últim


35,14000 €


B4LV09HR m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 260,2 a 284,2 kNm per m d'amplària de moment flector últim


55,55000 €


B4LZ170R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm 6,43000 €


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,11000 €


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,08000 €


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,50000 €


B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2


6,96000 €


B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2


9,21000 €


B755BD11 kg Morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment 1,34000 €


B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,15000 €


B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,66000 €


B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,72000 €


B7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2 1,26000 €


B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,17000 €


B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 1,01000 €


B7C96ED0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de 100 mm de gruix amb malla metàl·lica 6,45000 €


B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W


2,03000 €


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


2,39000 €


B7C9V640 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W


13,11000 €


B7C9Y9M0 m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 70 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,892 m2.K/W


11,79000 €


B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,25000 €


B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 80 mm de gruix com a màxim 0,31000 €


B7J102E4 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 300 mm d'amplària per a junt de treball interior 48,11000 €


B7J10AM1 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 400 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 111,78000 €


B7J201D0 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm 1,80000 €


B7J205D0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 5,55000 €


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 13,74000 €
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B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,12000 €


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €


B7Z1AA00 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix 51,60000 €


B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €


B8432231 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm
i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) , segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al
foc B-s1, d0


13,86000 €


B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg


5,02000 €


B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg


3,20000 €


B84ZG1A0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció


68,05000 €


B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,16000 €


B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 6,50000 €


B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 7,50000 €


B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,03000 €


B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 17,28000 €


B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €


B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 10,91000 €


B9C11432 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens 13,24000 €


B9C4342S m2 Terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports 13,18000 €


B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €


B9CZ6611 u Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de ciment, per a paviments flotants 0,77000 €


B9CZ6711 u Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants 1,17000 €


B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,00000 €


B9JEC100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb
acabat tèxtil, per a instal·lació encastat al paviment


249,29000 €


B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,37000 €


B9V2A3K0 m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat


38,42000 €


BANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària


25,45000 €


BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop


150,20000 €


BASA31N2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt 433,91000 €


BASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt 170,01000 €


BASA61NB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic


208,26000 €


BASA72W2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 80+40x205 cm, preu alt 465,92000 €


BASA81N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt 284,53000 €


BAVUF440 m2 Mosquitera fixa de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster


35,39000 €
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BAZG4130 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 25,13000 €


BB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7 cm amb
suport per a fixar mecànicament


20,07000 €


BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per
a fixar mecànicament


15,05000 €


BBM13601 u LDV-007. Placa d'identificació i advertència obligatòria per a treballs amb línies de vida, conforme
norma EN795C


16,18000 €


BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32
mm i de llargària 5 m, per a encolar


0,70000 €


BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar


0,90000 €


BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar


2,66000 €


BD13199B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160
mm i de llargària 5 m, per a encolar


4,10000 €


BD131A9B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200
mm i de llargària 5 m, per a encolar


6,15000 €


BD13119G01 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32
mm i de llargària 5 m, per a encolar


0,96000 €


BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19000 €


BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,52000 €


BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 24,49000 €


BD51M350 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s,
cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió
que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 63 mm
de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària
d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat


183,75000 €


BD5B1E00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre 1,87000 €


BD5FC194 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal


37,74000 €


BD5L24A0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 180 kN/m2


3,90000 €


BDN97000 u Aspirador estàtic de morter de ciment 26,18000 €


BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,67000 €


BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,69000 €


BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,14000 €


BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 15,82000 €


BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 27,65000 €


BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €


BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €


BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €


BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,24000 €


BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,41000 €


BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm


2,59000 €


BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm


4,34000 €


BE42Q8G1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm


7,22000 €
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BE42Q8G2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm


3,40000 €


BE51EJ50 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW) aglomerada amb resines termoendurides,
segonsUNE-EN 14303, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, 25 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència tèrmica>=0,75758


9,29000 €


BE52Q240 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips


12,39000 €


BEC1GG01 u Humidificador evaporatiu TRAU B450, tipus consola autònom, sense instal·lació, de baix nivell
sonor i baix consum energètic.Estructura robusta de xapa d'acer esmaltat. Quadre amb indicació
de nivell d'aigua, higròstats i estat Desconnexió automàtica en cas de baix nivell d'aigua
Filtre d'aire
Higrostat incorporat per a funcionament automàtic
Alimentació: 230V / 50Hz
Potència absorbida: 53W
Cabal d'aire màxim: 800 m3 / h
Posició de ventilació: 2
Capacitat dipòsit: 34 litres
Capacitat humidificació: 2,5 litres / hora (a 23ºC / 45% HR)
Nivell sonor: 29-42 dbA (a 3 metres)
Color de caracasa: blanc
Dimensions: 625x316x720 (alçada) mm
Pes: 18,6 kg


445,00000 €


BEC1GG02 u Deshumidificador tipus consola per condensació frigorífica TRAU model FSW63 Envoltant en acer
galvanitzat amb tractament pintura poliuretà. Compressor rotatiu hermètic sobre amortidors.
Evaporador d'expansió directa en tub de coure. Safata de condensats en PVC. Condensador en
tub de coure i aletes d'alumini verticals. Ventilador centrífug. Circuit frigorífic format per filtre
antihumitat, tub capil·lar d'expansió, pressòstat d'alta Microprocessador de control per atur / marxa
del compressor. Inclos resistència elèctrica de 2 kW i humidostat electrònic amb display.


Dades tècniques:
Cabal d'aire: 600m3 / h
Capacitat d'extracció: 63L / dia
Potència nominal: 0.8 kw
Pressió estàtica disponible: 50Pa
Refrigerant: R410A
Nivell sonor: 49 dbA
Marge de temperatures operatiu: 15-36ºC
Dimensions: 660x1070x280 mm
Pes: 50 kg
Alimentació 230 / I / 50 Hz


2.215,00000 €


BED57G01 u Unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC,  PUHY-P250YKB-A1 de 25.000 Frig/h y 27.100 Kcal/h. o similar


7.549,00000 €


BED57G02 u Unidad exterior de bomba de calor PUHY-P200YKB-A1, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 20.000 Frig/h y 21.500 Kcal/h.


6.908,00000 €


BED57G03 u Kit distribuidor CMY-Y102L-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. 129,00000 €


BED57G04 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. 100,00000 €


BEDA1G01 u Unidad interior PEFY-P80VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 8000 Frig/h y 8600 Kcal/, col·locada


1.261,00000 €


BEDA1G02 u Unidad interior tipo PLFY-P15VFM-E CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 1500 Frig/h y 1700 Kcal/h., col·locada


1.047,00000 €


BEDA1G03 u Unidad interior PLFY-P20VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h.., col·locada


1.084,00000 €


BEDA1G04 u Unidad interior PLFY-P32VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., col·locada


1.133,00000 €


BEDA1G05 u Unidad interior PEFY-P32VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI LECTRIC, de 3200 Frig/h y 3400 Kcal/h.., col·locada


1.008,00000 €
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BEF47G02 u Conjunt SPLIT- PARET 1x1, INVERTER (B / C), gamma DOMÈSTICA (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2150 Frig / h i 2752 kcal / h. i 21 dB (A). Model MSZ-EF25VEW
(MSZ-EF25VEW-E1 / MUZ-EF25VE-E1).


780,50000 €


BEK31DG1 u Reixeta d'alumini amb marc de 27 mm, per a manta filtrant, per a instal·lació en paret ampit de
finestra i conducte, sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb lamel.les horitzontals regulables, doble
deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural, anoditzat. AT - D / 525 X 325 / A1
/ / E6-C-0


76,00000 €


BEK31DG4 u Reixeta d'alumini amb marc de 27 mm, per a manta filtrant, per a instal·lació en paret ampit de
finestra i conducte, sèrie AT de TROX, de 625 X 425, amb lamel.les horitzontals regulables, doble
deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural, anoditzat. AT - D / 625 X 425 / A1
/ / E6-C-0


178,00000 €


BEK31DG6 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 1025X525 mm, de retorn
o extracció amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc de 28 mm, acabat
Superfície estàndard E6-C-0.
referència: AR - AG / 1025X525 / A1 / A11 /  / E6-C-0


158,00000 €


BEK31DG7 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 525x325 mm, de retorn
o extracció amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc de 28 mm, acabat
Superfície estàndard E6-C-0.
referència: AR - AG / 525x325 / A1 / A11 / / E6-C-0


89,00000 €


BEK31G01 u Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º paral.leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) AA
dim. 200 d'alçada i llargada variable, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.
Marca MADEL.


89,96000 €


BEK3GG01 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a instal·lació
en sostre de 600 X 600 amb lames horitzontals regulables, sense accessoris (només part frontal),
marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural, anoditzat.


73,00000 €


BEKN1RG1 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 495
mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x495 / ER


196,00000 €


BEKN1RG4 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 600
mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x600 / ER


205,00000 €


BEKN1RG5 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 495
mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x495 / ER


196,00000 €


BEM2E1G1 u Caixa de ventilació CVB / 4-180 / 180-N-147W de S & P, de baix nivell sonor, fabricades en xapa
d'acer galvanitzat, aïllament acústic ignífug (M1) de escuma de melamina, ventilador centrífug de
doble aspiració muntat sobre suports antivibratoris, rodet de branques cap endavant equilibrat
dinàmicament.


425,04000 €


BEM2E1G2 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat. Marca/model: S&P/ SILENT-100CZ o similar


50,85000 €


BEM2GG01 u Caixes de ventilació estanques, CVAB / 4-2000 / 315N D de S & P, autonetejadors, de baix nivell
sonor, fabricades amb perfils d'alumini i panells tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable
(M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix , rodet centrífug de branques cap enrere, equilibrat
dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i
descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz.


958,59000 €


BEMHU1G1 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/500/250 m3/h.
y 37/31/23/18 dB(A). Modelo LGH- 100RVX-E.


2.465,00000 €


BEMHU1G2 u Suministro de Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH- 200RVX-E.


4.941,00000 €


BEN117G1 u Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y F6 (EN779) y F7, conectable a unidades
Lossnay modelo LGH-100RX5-E de MITSUBISHI ELECTRIC.


990,00000 €


BEN1G001 u Caixa filtrants de tipus gravimètric G24 MFL-355 F de S & P o similar, d'acer galvanitzat amb
brides circulars amb junta d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil per procedir a un ràpid canvi del
filtre.


258,00000 €


BEN1G002 u Filtro de clase F(EF) MFR-355/400 F8 de S&P o similar 87,42000 €


BEN1X003 u Filtre d'aire, de boses rígides, amb capacitat de filtració F6, de dimensions 595x490x295 mm,
muntat en portafiltres.


20,56000 €
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BENQX001 U Contenidor de conducte per a filtres de dimensions 595x595, amb estructura de xapa galvanitzada,
registrable, amb marc correder en forma de ´´U´´. Marca ESCOCLIMA model CUBO600600, o
equivalent.


120,00000 €


BEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovaci? d'aire, amb component de comunicaci? al sistema,
230 V de tensi? d'alimentaci?, per a encastar


252,14000 €


BEV31G01 u Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 50 g./50 uds. Fuente de alimentación incluida.


1.287,00000 €


BEV31G02 u Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds,
con pantalla LCD retroiluminada.


105,00000 €


BEV420021 u Material per a instal.lació electrica de punt de control de fan-coil 39,26000 €


BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 4,91000 €


BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 6,10000 €


BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 4,55000 €


BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 4,55000 €


BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,27000 €


BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1


0,86000 €


BF5B4200 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1


1,30000 €


BF5B5200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1


1,75000 €


BF5B6200 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1


2,19000 €


BF5B7300 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1


7,34000 €


BF5B73G1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1


9,55000 €


BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2


0,17000 €


BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2


0,26000 €


BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2


0,41000 €


BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2


0,65000 €


BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000


3,42000 €


BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000


3,46000 €


BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000


4,02000 €


BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000


4,37000 €


BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat


1,41000 €


BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques
de 3/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil.laritat


1,21000 €


BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat


1,37000 €
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BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat


0,86000 €


BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat


1,49000 €


BFW5A7G1 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat


1,49000 €


BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió


1,25000 €


BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió


1,88000 €


BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió


2,37000 €


BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió


3,29000 €


BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat


0,47000 €


BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat


0,90000 €


BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat


0,99000 €


BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat


1,43000 €


BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat


1,53000 €


BFY5CQG1 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat


1,53000 €


BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió


0,02000 €


BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió


0,04000 €


BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió


0,05000 €


BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió


0,09000 €


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix


0,22000 €


BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment


246,03000 €


BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i per a
muntar superficialment


1,28000 €


BG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,p/munt.superf. 1,90000 €


BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar


2,91000 €


BG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per a
muntar superficialment


2,93000 €


BG1M13M0 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a
un comptador trifàsic i rellotge


139,31000 €


BG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial


320,25000 €
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BG21H510 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V


1,80000 €


BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V


2,32000 €


BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V


3,39000 €


BG21HB10 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V


9,70000 €


BG21HD10 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V


13,09000 €


BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V


0,10000 €


BG22H710 84,0 Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,i 0,48000 €


BG2D0001 m Safata reixeta acer galv. 100mm 6,05000 €


BG2D9400 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat 8,01000 €


BG315180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums


3,50000 €


BG31E500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 5x6 mm2


3,65000 €


BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x1,5 mm2


1,58000 €


BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2


2,27000 €


BG31J600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2


12,13000 €


BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2


0,59000 €


BG3293G04 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2


0,60000 €


BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €


BG415819 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN


6,55000 €


BG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN


11,78000 €


BG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN


11,98000 €


BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN


40,92000 €


BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN


42,13000 €


BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN


55,08000 €
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BG415DG02 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A,
tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN


370,00000 €


BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


74,50000 €


BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN


139,00000 €


BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN


94,31000 €


BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN


155,00000 €


BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores


75,20000 €


BG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1


33,82000 €


BG4R4F50 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC
1 segons UNE-EN 60947-4-1


43,60000 €


BG6115H0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge


52,38000 €


BG61CEC8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de 4 columnes, amb
capacitat per a 8 mecanismes modulars, per a encastar


15,70000 €


BG61U051 u Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de
fondària, per a encastar en plaques de guix laminat


0,52000 €


BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 2,58000 €


BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 4,08000 €


BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per
a encastar


7,89000 €


BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,


4,49000 €


BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar


3,18000 €


BG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa


2,68000 €


BG638G01 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa


2,68000 €


BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà


2,67000 €


BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per
a encastar


6,77000 €


BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 0,81000 €


BG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt 2,42000 €


BG671G01 u Marc per a mecanisme universal, de 6 elements, preu alt 16,00000 €
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BG671G05 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 9,20000 €


BG6ZU050 u Peça d'unió per a caixes rodones d'encastar en envans de guix laminat 0,06000 €


BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard


9,82000 €


BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment


24,99000 €


BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,21000 €


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,25000 €


BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 2,65000 €


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €


BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 2,42000 €


BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,33000 €


BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,27000 €


BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,29000 €


BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,30000 €


BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €


BH11GG02 u Lluminària encastada amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine Panel OC (UGR<19).
RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC o similar


100,10000 €


BH11GG03 u Llumenera encastada al sostre 60x60 cm. amb LED 40W Regulable 128,80000 €


BH11GG04 u Sensor i controlador de l'enllumenat interior PHILIPS LRM2070 103,60000 €


BH11GG05 u Lluminària estanca amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine WT120C LED60S/840
PSU L1500


102,90000 €


BH11GG06 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1070/00 SENSR MOV DET
ST


65,80000 €


BH11GG07 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1080/00 SENSR MOV DET
ST IR


85,40000 €


BH11GG08 u Lluminària estanca amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine WT120C LED40S/840
PSU L1200


77,70000 €


BH2D5G01 u Downlight amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine DN131B LED10S/830 PSU PI6
ALU o similar


35,70000 €


BH2D5G02 u Downlight amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine DN131B LED20S/830 PSU PI6
ALU o similar


41,30000 €


BH2D5G03 u Aplic circular 18W amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine WL120V LED12S/840
PSR WH o similar


52,50000 €


BH2D5G04 u Lluminaria encastada 12,5 W amb tecnología LED, per a exterior IP65, marca SIMES model
BLINKER o similar


289,00000 €


BH2D5G09 u Downlight amb tecnología LED per a exterior IP44 marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar


59,00000 €


BH61RH6A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt


66,50000 €


BHV3G000 u Sistema de control enllumenat sala conferencies, amb possibilitat de poder programar escenes,
composar per controladors DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb alimentació i
sortida de bus, per a col.locar en carril DIN, incloent programació d'escenes, teclat amb escenes
pre-programades, muntat i connectat


2.990,00000 €


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,39000 €


BJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu mitjà


105,15000 €
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BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà


174,73000 €


BJ18L2AC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar


47,21000 €


BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions


51,27000 €


BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 16,72000 €


BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 6,96000 €


BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets


47,83000 €


BJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´


16,28000 €


BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de
1/2´´


17,17000 €


BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.


60,96000 €


BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €


BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable


249,56000 €


BJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm 25,44000 €


BJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm,
cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical


99,02000 €


BJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar


133,68000 €


BJMZ1PR5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm,
sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes


13,91000 €


BM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície


22,60000 €


BM1212G1 u Subministrament i instal·lació de central convencional microprocessada de 4 zones. Disposa de
leds per visualitzar l'estat del sistema i indicació individual de la zona en alarma i avaria / anul·lat /
proves. Incorporen clau de seguretat per restringir l'accés a certes funcions del sistema com
l'activació i atur de les sirenes, rearmament de sistema, prova d'equips i accés a la programació.
Equipada amb dues sortides supervisades configurables amb un primer període de temps dedicat a
la confirmació de l'esdeveniment a la central (0, 30, 60 i 90 segons) i un segon període de
verificació abans de l'activació de les sirenes (0-10 minuts) ; una sortida AUX de 24 Vcc per a
l'alimentació d'equips externs (0,5 A) i dues entrades configurables per a rearmament remot,
evacuació, etc. Inclou 2 bateries de 12 Vcc 7 A / h i targeta NFS8REL. Dimensions en mm: 356
(ample) x 318 (alt) x 96 (fons).


D'acord amb el Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la
construcció.


Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions.


Marca NOTIFIER Model NFS4.


368,47000 €


BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior


22,60000 €


BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
per a col·locació interior


56,81000 €


BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment


7,68000 €


BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 40,65000 €
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BMD11NL6 u Detector d'infraroigs passiu, amb <=1 m de cobertura lateral màxima, i <=20 m d'abast longitudinal
màxim, per a muntar superficialment a la paret


81,44000 €


BMD311A8 u Central de seguretat antirobatori amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica i senyal lluminós, per a muntar a l'exterior


167,33000 €


BMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de
color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i
autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret,
grau de protecció IP 55


52,00000 €


BMD62600 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 0,30000 €


BMD62G01 m Conductor trenat i apantallat, de 2 x 1,5 mm2 lliure d'halogens de color vermell, col.locat en tub 0,81000 €


BMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament


2,87000 €


BMDWB0G1 u Caixa per a pany elèctric, amb indicador lluminós, per a muntar superficialment 113,00000 €


BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €


BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €


BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €


BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €


BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,32000 €


BN215420 u Vàlvula esfera+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze 13,90000 €


BP213120 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN


84,83000 €


BP22934B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat


298,50000 €


BP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat


22,38000 €


BP254370 u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada
electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional


49,55000 €


BP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida de
derivació i una sortida de pas


17,72000 €


BP271B00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un 0,32000 €


BP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2


0,83000 €


BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265


0,58000 €


BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària 8,30000 €


BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa


14,60000 €


BP74G310 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 18 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau


381,16000 €


BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària


151,35000 €


BQ514A80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària


61,01000 €


BQ7115DF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges


159,30000 €


BQ7116BF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges


127,04000 €
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MATERIALS


BQ7126A1 m Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 14,46000 €


BQ7128BF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges


143,39000 €


PTRXADLRL3 u ADLR Junta, 3 mm 5,00000 €


PTRXADLRK03 u ADLR Conexión a flexible con regulación, 3 mm 12,00000 €


PTRXADLRQC3 u ADLR Difusor cuadrado, compuerta de regulación, 3 mm 65,00000 €


PTRXAUX1.1 u Medios auxiliares 1,10000 €







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 19


ELEMENTS COMPOSTOS


D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l


Rend.: 1,000 70,36000 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 14,91000 = 16,40100


Subtotal: 16,40100 16,40100


Maquinària


C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,71000 = 1,02600


Subtotal: 1,02600 1,02600


Materials


B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350


B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060


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


1,550      x 16,81000 = 26,05550


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


0,150      x 103,30000 = 15,49500


Subtotal: 52,76460 52,76460


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16401


COST DIRECTE 70,35561


COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,35561


D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


Rend.: 1,000 70,73000 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 14,91000


Subtotal: 14,91000 14,91000


Maquinària


C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700


Subtotal: 1,19700 1,19700


Materials


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


0,250      x 103,30000 = 25,82500


B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310


B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400


Subtotal: 54,47210 54,47210


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14910


COST DIRECTE 70,72820


COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,72820
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ELEMENTS COMPOSTOS


D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra


Rend.: 1,000 148,62000 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 14,91000 = 15,65550


Subtotal: 15,65550 15,65550


Maquinària


C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975


Subtotal: 1,23975 1,23975


Materials


B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,21000 = 84,00000


B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610


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


0,200      x 103,30000 = 20,66000


B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400


Subtotal: 131,57010 131,57010


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15656


COST DIRECTE 148,62191


COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,62191


D0712641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu hidròfug i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra


Rend.: 1,000 81,80000 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 14,91000


Subtotal: 14,91000 14,91000


Maquinària


C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700


Subtotal: 1,19700 1,19700


Materials


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


0,250      x 103,30000 = 25,82500


B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310


B0814030 kg Additiu hidròfug per a morter i formigó 9,000      x 1,23000 = 11,07000


B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400


Subtotal: 65,54210 65,54210


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14910


COST DIRECTE 81,79820


COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,79820







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 21


ELEMENTS COMPOSTOS


D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


Rend.: 1,000 75,88000 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 14,91000


Subtotal: 14,91000 14,91000


Maquinària


C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700


Subtotal: 1,19700 1,19700


Materials


B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400


B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3


0,600      x 1,42000 = 0,85200


B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 17,37000 = 27,44460


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


0,300      x 103,30000 = 30,99000


Subtotal: 59,62060 59,62060


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14910


COST DIRECTE 75,87670


COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,87670


D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3


Rend.: 1,000 47,74000 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,500 /R x 14,36000 = 7,18000


Subtotal: 7,18000 7,18000


Materials


B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,17000 = 5,85000


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


0,330      x 103,30000 = 34,08900


B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,67000 = 0,55110


Subtotal: 40,49010 40,49010


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07180


COST DIRECTE 47,74190


COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,74190


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


Rend.: 1,000 0,80000 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra
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ELEMENTS COMPOSTOS


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,84000 = 0,08420


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 14,69000 = 0,07345


Subtotal: 0,15765 0,15765


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193


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


1,050      x 0,60000 = 0,63000


Subtotal: 0,64193 0,64193


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00158


COST DIRECTE 0,80116


COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80116
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PARTIDES D'OBRA


P-1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades


Rend.: 1,000 142,77 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


40,000      x 1,02897 = 41,15880


E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba


1,000      x 92,27062 = 92,27062


Subtotal: 133,42942 133,42942


COST DIRECTE 133,42942
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,34006


COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,76948


P-2 135FP1K0 m3 Encep de fonaments de formigó armat amb formigó
per a enceps, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió, armat amb 200 kg/m3 d'armadura per
a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. VEURE
DETALL D'AMIDAMENT A MEMÒRIA
D'ESTRUCTURA


Rend.: 1,000 332,20 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E3F51KH1 m3 Formigó per a enceps, HA-35/B/20/IIa+Qc, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió


1,000      x 107,42030 = 107,42030


E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


200,000      x 1,01523 = 203,04600


Subtotal: 310,46630 310,46630


COST DIRECTE 310,46630
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 21,73264


COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,19894


P-3 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir,
amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-35/B/10/IIIa, abocat amb cubilot i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3


Rend.: 1,000 402,46 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E4511BH3 m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot


1,000      x 108,52182 = 108,52182


E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m


13,300      x 13,91932 = 185,12696


E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


80,000      x 1,03103 = 82,48240


Subtotal: 376,13118 376,13118
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PARTIDES D'OBRA


COST DIRECTE 376,13118
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 26,32918


COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,46036


P-4 145214BH m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3


Rend.: 1,000 320,46 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba


1,000      x 92,44408 = 92,44408


E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


60,000      x 1,16505 = 69,90300


E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m


10,000      x 13,71459 = 137,14590


Subtotal: 299,49298 299,49298


COST DIRECTE 299,49298
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 20,96451


COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,45749


P-5 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 amb tauler de
fusta de pi, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3


Rend.: 1,000 426,65 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba


1,000      x 92,44408 = 92,44408


E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


60,000      x 1,16505 = 69,90300


E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist


10,000      x 23,63928 = 236,39280


Subtotal: 398,73988 398,73988


COST DIRECTE 398,73988
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 27,91179


COST EXECUCIÓ MATERIAL 426,65167


P-6 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a
revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3


Rend.: 1,000 400,98 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra
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PARTIDES D'OBRA


E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


150,000      x 1,13172 = 169,75800


E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m


5,000      x 21,14804 = 105,74020


E45317C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba


1,000      x 99,24771 = 99,24771


Subtotal: 374,74591 374,74591


COST DIRECTE 374,74591
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 26,23221


COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,97812


P-7 14531C6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a
revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3. INCLOU FORMACIÓ DE MÈNSULA PER
SUPORT DE FORJAT A TRAVÉS DE JUNTA DE
DILATACIÓ


Rend.: 1,000 457,55 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E45317C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba


1,000      x 99,24771 = 99,24771


E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


150,000      x 1,13172 = 169,75800


E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m


7,500      x 21,14804 = 158,61030


Subtotal: 427,61601 427,61601


COST DIRECTE 427,61601
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 29,93312


COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,54913


P-8 145C4876 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb
una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2


Rend.: 1,000 95,49 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba


0,300      x 87,71300 = 26,31390


E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2


35,000      x 1,16941 = 40,92935


E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi


1,000      x 21,99514 = 21,99514


Subtotal: 89,23839 89,23839
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PARTIDES D'OBRA


COST DIRECTE 89,23839
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,24669


COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,48508


P-9 14LHN68F m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot


Rend.: 1,000 43,73 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080


1,000      x 2,33312 = 2,33312


E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


5,000      x 1,13289 = 5,66445


E4LHB43K m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment
flector últim 75 kNm per m d'amplària de sostre


1,000      x 24,68891 = 24,68891


E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot


0,090      x 90,93878 = 8,18449


Subtotal: 40,87097 40,87097


COST DIRECTE 40,87097
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,86097


COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,73194


P-10 14LV754G m2 Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de
formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a
124,5 kNm de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una
llum màxima de 9 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 20x20, 5 i 5 mm de diàmetre, i
una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/
I, abocat amb cubilot


Rend.: 1,000 60,29 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080


1,000      x 2,33312 = 2,33312


E45917B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot


0,071      x 93,51128 = 6,63930


E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,


1,000      x 47,36920 = 47,36920
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PARTIDES D'OBRA


amb junt lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5
kNm per m d'amplària de moment flector últim


Subtotal: 56,34162 56,34162


COST DIRECTE 56,34162
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,94391


COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,28553


P-11 14LV956J m2 Formació de sostre 30+10 cm amb lloses alveolars de
formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 306,5 a
348,1 kNm de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 16 kN/m2 per a una
llum màxima de 9 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 20x20, 8 i 8 mm de diàmetre, i
una quantia de 0,076 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/
I, abocat amb cubilot


Rend.: 1,000 92,73 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080


2,000      x 2,33312 = 4,66624


E45917B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot


0,152      x 93,51128 = 14,21371


E4LV95HJ m2 Sostre de 30cm, de llosa alveolar de formigó pretesat
de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt lateral obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm
per m d'amplària de moment flector últim


1,000      x 67,77920 = 67,77920


Subtotal: 86,65915 86,65915


COST DIRECTE 86,65915
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,06614


COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,72529


P-12 193514B4 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I abocat amb
bomba de formigó, de 15 cm de gruix, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa
filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C1+C2+D1
segons CTE/DB-HS


Rend.: 1,000 29,95 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir


1,000      x 1,77513 = 1,77513


E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material


1,000      x 7,26106 = 7,26106


E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida


1,000      x 0,90235 = 0,90235


E93615B5 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió


1,000      x 18,05007 = 18,05007


Subtotal: 27,98861 27,98861
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COST DIRECTE 27,98861
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,95920


COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,94781


P-13 193527BB m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de
gruix, armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D,
impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel
mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes la
primera en pols i la segona en forma de beurada, amb
una dotació de 2 kg/m2, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons
CTE/DB-HS


Rend.: 1,000 37,30 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E786D1K0 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de
formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de
penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment
amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en dues capes la
primera en pols i la segona en forma de beurada


1,000      x 4,42162 = 4,42162


E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida


1,000      x 0,90235 = 0,90235


E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material


1,000      x 7,26106 = 7,26106


E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió


1,000      x 15,86883 = 15,86883


E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir


1,000      x 1,77513 = 1,77513


E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM


1,000      x 1,30031 = 1,30031


E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080


1,000      x 3,32959 = 3,32959


Subtotal: 34,85889 34,85889


COST DIRECTE 34,85889
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,44012


COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,29901


P-14 2B71EPI1 u 2EPI-01. Subministrament de conjunt d'Equips de
Protecció Individuals per a la utilització de
lesinstal·lacions en condicions de seguretat
composada pels següents elements:
- LDV-001 TCarro de traslació amb mosquetó d'acer
inoxidable de designació AISI 316, segons EN795: 1
unitat
- 0860002 Dispositiu anticaiguda tipus Roker de
Fallprotec o equivalent, lliscant per a corda
semiestàtica de 10,5-12,7mm de diàmetre: 1 unitat
- 0840175 Corda de poliamida, estàtica, de 10,5mm
de diàmetre i 10m de longitud amb terminal i
mosquetó: 1 unitat
- HAR-016 Doble corda de poliamida de 1,5m de
longitud, amb sistema d'absorció d'energia segons


Rend.: 1,000 584,65 €
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EN354, EN355 i EN362: 1 unitat
- HAR-018 Mosquetó automàtic de triple connexió,
d'acer inoxidable de designació AISI 316, amb 1/4 de
gir d'obertura, de 20mm segons EN362: 3 unitats
- HAR-021 Arnès tipus Tempo de Fallprotec o
equivalent, de qualsevol talla, amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355: 1 unitat
- 0820057 Casc tipus Safety Star Camp de Fallprotec
o equivalent, per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400g, homologat
segons  UNE-EN 812: 1 unitat


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


EB71UEP4 u 0840175. Subministrament de corda de poliamida,
estàtica, de 10,5mm de diàmetre i 10m de longitud
amb terminal i mosquetó


1,000      x 18,41000 = 18,41000


EB71UEP9 u HAR-016. Subministrament de doble corda de
poliamida de 1,5m de longitud, amb sistema
d'absorció d'energia segons EN354, EN355 i EN362


1,000      x 75,32000 = 75,32000


EB71UEP8 u HAR-018. Subministrament de mosquetó automàtic
de triple connexió, d'acer inoxidable de designació
AISI 316, amb 1/4 de gir d'obertura, de 20mm segons
EN362


3,000      x 9,67000 = 29,01000


EB71UEP7 u 0820057. Subministrament de casc tipus Safety Star
Camp de Fallprotec o equivalent, per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400g,
homologat segons UNE-EN 812.


1,000      x 46,47000 = 46,47000


EB71U001 u LDV-001. Subministrament de carro de traslació amb
mosquetó d'acer inoxidable de designació AISI 316,
segons EN795.


1,000      x 183,08000 = 183,08000


EB71UEP3 u 0860002. Subministrament de dispositiu anticaiguda
tipus Roker de Fallprotec o equivalent, lliscant per a
corda semiestàtica de 10,5-12,7mm de diàmetre


1,000      x 135,01000 = 135,01000


EB71UEP6 u HAR-021. Subministrament d'arnès tipus Tempo de
Fallprotec o equivalent, de qualsevol talla, amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355.


1,000      x 59,10000 = 59,10000


Subtotal: 546,40000 546,40000


COST DIRECTE 546,40000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 38,24800


COST EXECUCIÓ MATERIAL 584,64800
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P-15 2B71LV66 u 2LV-L-66. Subministrament i muntatge de línia de
vida horitzontal tipus Securope de Fallprotec o
equivalent, conforme a la norma EN795C, fabricada
d'acord amb el sistema de control de qualitat certificat
per APAVE segons directiva europea 89/689/CEE,
Article 11.


Amb un traçat total de 29m, sense corbes,
configurada per fins a 3 usuaris i composada pels
següents elements:
- LDV-008 Tub per emplomar finals de cable: 2 unitats
- LDV-032 Absorbidor d'energia d'extrem, sintètic,
amb molla i indicador de sobrecàrrega: 1 unitat
- LDV-002 Punt d'ancoratge final de 20kN de
resistència, sense possibilitat de deformació
permanent: 2 unitats
- LDV-043 Punt d'ancoratge intermig orientable de
12kN de resistència, amb sistema d'absorció
d'energia, sense deformació permanent, amb
testimoni de sobrecàrrega de 4kN i reactivació
manual: 2 unitats
- LDV-023 Suport específic per a coberta metàl·lica
tipus sandwitch amb reforç de fixació amb placa
d'ancoratge de 360x360mm amb cargolaria d'acer
inoxidable autoperforant: 2 unitats
- LDV-036 Suport específic per a coberta metàl·lica
tipus sandwitch amb reforç de fixació amb placa
d'ancoratge de 360x180mm amb cargolaria d'acer
inoxidable autoperforant: 2 unitats
- LDV-006 Cable d'acer inoxidable de designació
AISI 316, de 8mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1 per una resistència de servei a
tracció de 40kN, fixat als terminals i als elements de
suport intermig (separació <15m) i tesat: 29m
- LDV-007 Placa d'identificació i advertència
obligatòria conforme norma EN795C: 1 unitat


Inclou: Totes les operacions necessàries de
localització d'elements estructurals vistos i/o ocults
(bigues, corretges, jàsseres, lloses, pilars, murs, etc.),
així com les feines d'ancoratge i fixació a aquest
elements, i comprovació de la correcta execució dels
mateixos; material de muntatge necessari (ancoratges
d'epoxy, tacs de nylon, varilles roscades i espàrrecs
M12, femelles i arandeles tipus grower, tot d'acer
inoxidable); les unitats necessàries de casquets finals
de 12mm, de resistència 20kN, inviolables (sense
possible manipulació posterior) i casquets intermitjos
de 12mm, de resistència 5kN i reajustables.


La totalitat del sistema estarà fabricat en acer
inoxidable de designació AISI 316, amb garantia de
vida útil mínima de 10 anys.


Rend.: 1,000 1.052,05 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


EB71UC08 m LDV-006. Subministrament i col·locació de cable
d'acer inoxidable de designació AISI 316, de 8mm de
diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia
de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1 per una
resistencia de servei a tracció de 40kN, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
<15m) i tesat.


29,000      x 5,40870 = 156,85230
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EB71U036 u LDV-036+SXT5-5.5X95. Subministrament i
col·locació de placa d'ancoratge 360x180mm d'acer
inoxidable de designació AISI 316, fixada sobre
coberta sandwinch de panell de xapa metal·lica amb
cargolaria autoperforant 5,5x95mm d'acer inoxidable
per a fixació amb perfil de corretja Z/Omega de fins a
4mm de gruix i volandera estanca.


2,000      x 61,16800 = 122,33600


EB71U002 u LDV-002+LDV-008+LDV-032. Subministrament i
col·locació de conjunt d'elements per als dos extrems
d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable 316 i per a una resistencia
de 20kN sense deformació, un d'ells amb element
amortidor de caigudes amb absorbidor d'energia i
molla, fixats amb cargols d'acer inoxidable, tub per
emplomar finals de cable i tensor de regulació del
cable i dos terminals de cable amb elements
protectors, segons UNE_EN 795/A1.


1,000      x 315,39000 = 315,39000


EBB1U007 u LDV-007. Subministrament i col·locació de placa
d'identificació i advertència obligatòria per a treballs
amb línies de vida, conforme norma EN795C


1,000      x 17,65500 = 17,65500


EB71U023 u LDV-023+SXT5-5.5X95. Subministrament i
col·locació de placa d'ancoratge 360x360mm d'acer
inoxidable de designació AISI 316, fixada sobre
coberta sandwinch de panell de xapa metal·lica amb
cargolaria autoperforant 5,5x95mm d'acer inoxidable
per a fixació amb perfil de corretja Z/Omega de fins a
4mm de gruix i volandera estanca.


2,000      x 99,29200 = 198,58400


EB71U043 u LDV-043+LDV-011. Subministrament i col·locació
d'element d'ancoratge intermedi orientable per a línia
de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat sobre
placa d'ancoratge de cobertes de xapa, segons
UNE_EN 795/A1.


Inclou: anelles per engastar cable de Ø8mm.


2,000      x 86,20500 = 172,41000


Subtotal: 983,22730 983,22730


COST DIRECTE 983,22730
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 68,82591


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.052,05321


P-16 43ZP1AE1 ut Travada de fonament nou a biga centradora existent,
amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 22 kg/ut, amb
cavalcament, reblert posterior dels orificis amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de
formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components. REFER CONTINUÏTAT D'ARMAT DE
BIGA CENTRADORA INTERROMPUDA AMB
5d20sup I 5d12inf


Rend.: 1,000 178,43 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20, 16 o
12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
SEGONS DETALL DE PLÀNOLS


14,000      x 10,80048 = 151,20672


K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos


1,000      x 15,54630 = 15,54630
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components


Subtotal: 166,75302 166,75302


COST DIRECTE 166,75302
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,67271


COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,42573


P-17 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/
m2


Rend.: 1,000 200,80 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist


2,300      x 61,13603 = 140,61287


K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2


20,000      x 1,16941 = 23,38820


K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba


0,260      x 91,00294 = 23,66076


Subtotal: 187,66183 187,66183


COST DIRECTE 187,66183
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 13,13633


COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,79816


P-18 4A2T271Z u Subministre i muntatge de trapa practicable d'accés a
coberta de 90x60 cm de planxa d'acer corten i
frontisses, maneta, pany, clau i escala d'alumini
fixada a paret amb arc de protecció.


Rend.: 1,000 750,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-19 4A2T27ZZ u Subministre i muntatge de xemeneia de ventilació
elaborada amb planxa d'acer corten de 10 mm de
gruix segons detalls de Projecte, fixada a sostre
mitjançant angulars i tacs químics, incorporant reixa
mosquitera d'acer corten fixada amb cargols a
angulars perimetrals per permetre la seva neteja i
substitució.


Rend.: 1,000 400,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-20 ASCEN01 u Subministrament i instal·lació d'ascensor-munta
càrregues Orona O3G_2010 MRLG, sense cambra de
màquines, de 8 persones (630 Kg.) de càrrega, de
velocitat 1,00 m/s, 5000 mm de recorregut, amb 2
aturades, 2 embarcaments a 180 i maniobra
Universal. Grup tractor de tracció per adherència,
màquina sense reductor, d'imants permanents, amb
variador de freqüència i control de llaç tancat


Cabina de Gamma Públic Plus de dimensions 1100
mm ample x 1400 mm fons, amb paret lateral amb
botonera recobriment neocompact liso nc04 y paret


Rend.: 1,000 16.894,59 €
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lateral sense botonera recubrimient neocompact liso
nc04 i passamans Alumini, , terra de PVC-High SC05,
panel de comandament Acer Inoxidable, Il·luminació
eficient amb automàtic UP37 Focus Led,
embocadura, fronts en Acer Inox.(Base) i sòcols en
alumini.


En cabina, panell de comandament amb polsadors
O3G Series circular amb Braille són resistents a
l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen
íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la
norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al
vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina
amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes
direccionals , indicador lluminós i acústic de sobre
càrrega sistema de comunicació bidireccional
d'atenció 24 hores per xarxa telefònica. Portes de
cabina Telescòpica 2 fulls en Acer Inox.(Base) de 900
mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica.


En pis, amb fletxes direccionals a la resta de plantes,
amb botonera a paret i polsadors O3G Series circular
resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i
superen íntegrament els assajos d'impacte i foc
definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents
al vandalisme (categoria 1). 2 portes de pis
Telescòpica en xapa imprimada de 900 mm x 2000
mm resistència al foc EN81_58 EN81/58 (E120).


______________________________________________________________________________________________________________


P-21 BARANA m2 Barana formada per perfils d'acer galvanitzat, amb
perímetres de tub 50x10 mm i muntants verticals
cada 9 cm de tub 35x10 mm, collades a obra segons
detalls dels plànols, totalment instal·lada.


Rend.: 1,000 90,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-22 BANCBANY u Bancs fenòlics model STAFF BFF SHARK de
1400-1800-2800 mm de longitud, construïts totalment
en fenòlic de 12-13 mm. Sobre per seient de peça
sencera amb regates per a evacuació d'aigua i fàcil
neteja, lama separadora banc doble de 12cm d'alt, tot
el banc aquesta construït en resines fenòliques,
ignífugues, hidròfugues i anti bacterianes. superfície
no porosa, resistent al desgast i l'impacte, repel·lent
de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les
desinfeccions, inalterable a la humitat. Cants polits i
cantonades arrodonides. Els cargols A-2 AISI 304
acer inoxidable. Qualitat estàndard D-S2, d0 norma
EN 13501-1, fletxa màx. 5.0 mm, densitat 1,45g / cm3
norma DIN 53479, absorció d'aigua <3% norma EN
438-2.


Rend.: 1,000 95,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-23 CARRIL m Carril guia de planxa d'acer de 2 mm de gruix de
desenvolupament 27x120x27 mm i guia base de
quadret massís 22 x 25 mm, galvanitzat i tractat amb
catafòresi fixat al forjat amb cargols sobre tac cada
1000 mm i tocs de poliuretà de separació
perfectament nivellat i preparat per l'extensió del
paviment de terratzo.


Rend.: 1,000 37,00 €


______________________________________________________________________________________________________________







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 34


PARTIDES D'OBRA


P-24 CARRIL1 m Carril de suport de planxa d?acer de 2 mm de gruix
de desenvolupament 60 mm i guia base de quadret
massís 22 x 25 mm galvanitzat i tractat amb
catafòresi fixat al forjat amb cargols sobre tac cada
1000 mm i tocs de poliuretà de separació
perfectament nivellat i preparat per l?extensió del
paviment de terratzo.


Rend.: 1,000 74,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-25 CONJU u Conjunt d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 2200x260 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar,
baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.


Rend.: 1,000 10.789,77 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-26 E2132352 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió


Rend.: 1,000 92,65 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,820 /R x 14,36000 = 11,77520


A0125000 h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 20,19520 20,19520


Maquinària


C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 64,48000 = 51,58400


C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,220 /R x 50,90000 = 11,19800


C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 6,61000 = 3,30500


Subtotal: 66,08700 66,08700


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30293


COST DIRECTE 86,58513
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,06096


COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,64609


P-27 E2135342 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà
i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió


Rend.: 1,000 128,66 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 1,070 /R x 14,36000 = 15,36520


A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 14,91000 = 44,73000


A0125000 h Oficial 1a soldador 1,200 /R x 16,84000 = 20,20800


Subtotal: 80,30320 80,30320


Maquinària


C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 15,65000 = 23,47500


C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 6,61000 = 7,93200


C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,144 /R x 50,90000 = 7,32960
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Subtotal: 38,73660 38,73660


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20455


COST DIRECTE 120,24435
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,41710


COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,66145


P-28 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió


Rend.: 1,000 2,12 €


Unitats Preu Parcial Import


Maquinària


C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 50,90000 = 1,98510


Subtotal: 1,98510 1,98510


COST DIRECTE 1,98510
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,13896


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12406


P-29 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió


Rend.: 1,000 7,79 €


Unitats Preu Parcial Import


Maquinària


C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 50,90000 = 7,27870


Subtotal: 7,27870 7,27870


COST DIRECTE 7,27870
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,50951


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78821


P-30 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim
per una amplada mitja d'1 m.


Rend.: 1,000 45,73 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,020 /R x 14,36000 = 0,28720


Subtotal: 0,28720 0,28720


Maquinària


C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 71,05000 = 0,92365


Subtotal: 0,92365 0,92365


Materials


B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,420      x 17,16000 = 41,52720


Subtotal: 41,52720 41,52720
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00431


COST DIRECTE 42,74236
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,99197


COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,73432


E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM


Rend.: 1,000 1,39 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,020 /R x 14,36000 = 0,28720


Subtotal: 0,28720 0,28720


Maquinària


C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 50,44000 = 1,00880


Subtotal: 1,00880 1,00880


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00431


COST DIRECTE 1,30031
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,09102


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39133


P-31 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km


Rend.: 1,000 5,86 €


Unitats Preu Parcial Import


Maquinària


C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,170 /R x 32,21000 = 5,47570


Subtotal: 5,47570 5,47570


COST DIRECTE 5,47570
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,38330


COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85900


P-32 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km


Rend.: 1,000 6,96 €


Unitats Preu Parcial Import


Maquinària


C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 32,21000 = 6,50642


Subtotal: 6,50642 6,50642


COST DIRECTE 6,50642
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,45545


COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,96187
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P-33 E2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. A
justificar amb els albarans del gestor de residus.


Rend.: 1,000 3,48 €


Unitats Preu Parcial Import


Maquinària


C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 86,18000 = 0,60326


C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,071 /R x 37,34000 = 2,65114


Subtotal: 3,25440 3,25440


COST DIRECTE 3,25440
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,22781


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48221


P-34 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). A justificar amb els
albarans del gestor de residus.


Rend.: 1,000 13,64 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)


0,170      x 75,00000 = 12,75000


Subtotal: 12,75000 12,75000


COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,89250


COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,64250


P-35 E2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)


Rend.: 1,000 34,51 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)


0,430      x 75,00000 = 32,25000


Subtotal: 32,25000 32,25000


COST DIRECTE 32,25000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,25750


COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,50750
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P-36 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


Rend.: 1,000 3,37 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


1,000      x 3,15000 = 3,15000


Subtotal: 3,15000 3,15000


COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,22050


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37050


E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba


Rend.: 1,000 98,73 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,300 /R x 14,36000 = 4,30800


Subtotal: 4,30800 4,30800


Maquinària


C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,18000 = 15,51800


Subtotal: 15,51800 15,51800


Materials


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


1,100      x 65,80000 = 72,38000


Subtotal: 72,38000 72,38000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06462


COST DIRECTE 92,27062
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,45894


COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,72956


E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


Rend.: 1,000 1,10 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 14,69000 = 0,11752


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 16,84000 = 0,10104


Subtotal: 0,21856 0,21856


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,17000 = 0,00597


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


1,000      x 0,80116 = 0,80116
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Subtotal: 0,80713 0,80713


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00328


COST DIRECTE 1,02897
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,07203


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10100


P-37 E3D1B123 m Execució de micropilons sense entubació de 220 mm
de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en
formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a
l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit
elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,1 mm de gruix i
injecció única amb beurada de ciment CEM I 52,5 R


Rend.: 1,000 81,86 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200


A0140000 h Manobre 0,300 /R x 14,36000 = 4,30800


A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 14,91000 = 4,47300


Subtotal: 13,83300 13,83300


Maquinària


C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre


0,300 /R x 99,92000 = 29,97600


Subtotal: 29,97600 29,97600


Materials


B0511801 t Ciment pòrtland CEM I 52,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs


0,144      x 120,26000 = 17,31744


B3DB6840 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5
mm de gruix


1,020      x 14,59000 = 14,88180


B0111000 m3 Aigua 0,090      x 1,67000 = 0,15030


Subtotal: 32,34954 32,34954


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34583


COST DIRECTE 76,50437
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,35531


COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,85967


P-38 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons


Rend.: 1,000 2.121,81 €


Unitats Preu Parcial Import


Maquinària


C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons


1,000 /R x 1.983,00000 = 1.983,00000


Subtotal: 1.983,00000 1.983,00000
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COST DIRECTE 1.983,00000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 138,81000


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.121,81000


E3F51KH1 m3 Formigó per a enceps, HA-35/B/20/IIa+Qc, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió


Rend.: 1,000 114,94 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 16,84000 = 2,02080


A0140000 h Manobre 0,480 /R x 14,36000 = 6,89280


Subtotal: 8,91360 8,91360


Materials


B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc


1,100      x 89,43000 = 98,37300


Subtotal: 98,37300 98,37300


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13370


COST DIRECTE 107,42030
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,51942


COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,93973


E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


Rend.: 1,000 1,09 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 14,69000 = 0,10283


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 16,84000 = 0,10104


Subtotal: 0,20387 0,20387


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,17000 = 0,00714


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


1,000      x 0,80116 = 0,80116


Subtotal: 0,80830 0,80830


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00306


COST DIRECTE 1,01523
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,07107


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08629


P-39 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió


Rend.: 1,000 10,23 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,150 /R x 14,36000 = 2,15400


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 16,84000 = 1,26300
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Subtotal: 3,41700 3,41700


Materials


B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20


0,105      x 58,00000 = 6,09000


Subtotal: 6,09000 6,09000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05126


COST DIRECTE 9,55826
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,66908


COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22733


P-40 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura


Rend.: 1,000 1,56 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125


A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 16,84000 = 0,25260


Subtotal: 0,47385 0,47385


Maquinària


C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680


Subtotal: 0,04680 0,04680


Materials


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


1,000      x 0,93000 = 0,93000


Subtotal: 0,93000 0,93000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01185


COST DIRECTE 1,46250
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,10237


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56487


P-41 E444512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols


Rend.: 1,000 1,75 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 14,75000 = 0,14750


A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 16,84000 = 0,33680


Subtotal: 0,48430 0,48430


Maquinària
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C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,12000 = 0,06240


Subtotal: 0,06240 0,06240


Materials


B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant


1,000      x 1,08000 = 1,08000


Subtotal: 1,08000 1,08000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01211


COST DIRECTE 1,63881
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,11472


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75352


P-42 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra


Rend.: 1,000 1,41 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,015 /R x 16,84000 = 0,25260


A0140000 h Manobre 0,015 /R x 14,36000 = 0,21540


Subtotal: 0,46800 0,46800


Materials


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


1,000      x 0,84000 = 0,84000


Subtotal: 0,84000 0,84000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01170


COST DIRECTE 1,31970
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,09238


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41208


P-43 E44A531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
encavallades formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
VEURE DETALL D'AMIDAMENT A MEMÒRIA
D'ESTRUCTURA


Rend.: 1,000 2,26 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 14,75000 = 0,29500


A0125000 h Oficial 1a soldador 0,036 /R x 16,84000 = 0,60624


Subtotal: 0,90124 0,90124


Maquinària


C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,036 /R x 3,12000 = 0,11232
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Subtotal: 0,11232 0,11232


Materials


B44Z50A5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant


1,000      x 1,08000 = 1,08000


Subtotal: 1,08000 1,08000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02253


COST DIRECTE 2,11609
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,14813


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26422


P-44 E44B2253 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols


Rend.: 1,000 2,04 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,028 /R x 16,84000 = 0,47152


A013M000 h Ajudant muntador 0,016 /R x 14,75000 = 0,23600


Subtotal: 0,70752 0,70752


Materials


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat


1,000      x 1,18000 = 1,18000


Subtotal: 1,18000 1,18000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01769


COST DIRECTE 1,90521
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,13336


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03857


P-45 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura


Rend.: 1,000 3,16 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 14,75000 = 0,73750


A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 16,84000 = 0,84200


Subtotal: 1,57950 1,57950


Maquinària


C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,12000 = 0,15600


Subtotal: 0,15600 0,15600


Materials


B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,


1,000      x 1,19000 = 1,19000







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 44


PARTIDES D'OBRA


recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant


Subtotal: 1,19000 1,19000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02369


COST DIRECTE 2,94919
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,20644


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15564


E4511BH3 m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot


Rend.: 1,000 116,12 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 16,84000 = 6,06240


A0140000 h Manobre 1,440 /R x 14,36000 = 20,67840


Subtotal: 26,74080 26,74080


Materials


B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa


1,050      x 77,25000 = 81,11250


Subtotal: 81,11250 81,11250


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66852


COST DIRECTE 108,52182
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,59653


COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,11835


E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba


Rend.: 1,000 98,92 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,209 /R x 14,36000 = 3,00124


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 16,84000 = 0,85884


Subtotal: 3,86008 3,86008


Maquinària


C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 155,18000 = 19,39750


Subtotal: 19,39750 19,39750


Materials


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


1,050      x 65,80000 = 69,09000


Subtotal: 69,09000 69,09000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09650


COST DIRECTE 92,44408
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,47109


COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,91517


E45317C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba


Rend.: 1,000 106,20 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 16,84000 = 1,41456


A0140000 h Manobre 0,336 /R x 14,36000 = 4,82496


Subtotal: 6,23952 6,23952


Maquinària


C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 155,18000 = 21,72520


Subtotal: 21,72520 21,72520


Materials


B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I


1,050      x 67,74000 = 71,12700


Subtotal: 71,12700 71,12700


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15599


COST DIRECTE 99,24771
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,94734


COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,19505


E45917B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot


Rend.: 1,000 100,06 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 16,84000 = 4,95096


A0140000 h Manobre 1,176 /R x 14,36000 = 16,88736


Subtotal: 21,83832 21,83832


Materials


B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I


1,050      x 67,74000 = 71,12700


Subtotal: 71,12700 71,12700


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54596


COST DIRECTE 93,51128
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,54579


COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,05707
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E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot


Rend.: 1,000 97,30 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 16,84000 = 4,95096


A0140000 h Manobre 1,176 /R x 14,36000 = 16,88736


Subtotal: 21,83832 21,83832


Materials


B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I


1,050      x 65,29000 = 68,55450


Subtotal: 68,55450 68,55450


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54596


COST DIRECTE 90,93878
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,36571


COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,30449


E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba


Rend.: 1,000 93,85 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 16,84000 = 0,90936


A0140000 h Manobre 0,216 /R x 14,36000 = 3,10176


Subtotal: 4,01112 4,01112


Maquinària


C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 155,18000 = 13,96620


Subtotal: 13,96620 13,96620


Materials


B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa


1,020      x 68,27000 = 69,63540


Subtotal: 69,63540 69,63540


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10028


COST DIRECTE 87,71300
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,13991


COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,85291


E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


Rend.: 1,000 1,10 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 14,69000 = 0,10283


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 16,84000 = 0,11788


Subtotal: 0,22071 0,22071
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Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,17000 = 0,00585


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


1,000      x 0,80116 = 0,80116


Subtotal: 0,80701 0,80701


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00331


COST DIRECTE 1,03103
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,07217


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10320


E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


Rend.: 1,000 1,25 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 16,84000 = 0,16840


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 14,69000 = 0,17628


Subtotal: 0,34468 0,34468


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,17000 = 0,01404


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


1,000      x 0,80116 = 0,80116


Subtotal: 0,81520 0,81520


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00517


COST DIRECTE 1,16505
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,08155


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24660


E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


Rend.: 1,000 1,21 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 14,69000 = 0,14690


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 16,84000 = 0,16840


Subtotal: 0,31530 0,31530


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,17000 = 0,01053


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


1,000      x 0,80116 = 0,80116


Subtotal: 0,81169 0,81169
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00473


COST DIRECTE 1,13172
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,07922


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21094


E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


Rend.: 1,000 1,21 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 16,84000 = 0,16840


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 14,69000 = 0,14690


Subtotal: 0,31530 0,31530


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,17000 = 0,01170


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


1,000      x 0,80116 = 0,80116


Subtotal: 0,81286 0,81286


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00473


COST DIRECTE 1,13289
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,07930


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21219


E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080


Rend.: 1,000 2,50 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 16,84000 = 0,37048


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 14,69000 = 0,32318


Subtotal: 0,69366 0,69366


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,17000 = 0,02106


B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080


1,200      x 1,34000 = 1,60800


Subtotal: 1,62906 1,62906


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01040


COST DIRECTE 2,33312
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,16332


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49644


E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2


Rend.: 1,000 1,25 €


Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 16,84000 = 0,20208


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 14,69000 = 0,14690


Subtotal: 0,34898 0,34898


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,17000 = 0,01404


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


1,000      x 0,80116 = 0,80116


Subtotal: 0,81520 0,81520


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00523


COST DIRECTE 1,16941
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,08186


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25127


E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m


Rend.: 1,000 14,89 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 14,69000 = 5,87600


A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 16,84000 = 5,89400


Subtotal: 11,77000 11,77000


Materials


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


0,011      x 9,37000 = 0,10307


B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 1,06000 = 1,27200


B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,75000 = 0,22000


B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm


1,000      x 0,26000 = 0,26000


Subtotal: 1,85507 1,85507


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29425


COST DIRECTE 13,91932
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,97435


COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,89367


E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m


Rend.: 1,000 14,67 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,316 /R x 16,84000 = 5,32144


A0133000 h Ajudant encofrador 0,356 /R x 14,69000 = 5,22964


Subtotal: 10,55108 10,55108


Materials


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


0,0101      x 9,37000 = 0,09464
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B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm


1,000      x 0,52000 = 0,52000


B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,38000 = 0,56848


B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,0965      x 1,24000 = 1,35966


B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,75000 = 0,22000


B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695


Subtotal: 2,89973 2,89973


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26378


COST DIRECTE 13,71459
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,96002


COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,67461


E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist


Rend.: 1,000 25,29 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0133000 h Ajudant encofrador 0,634 /R x 14,69000 = 9,31346


A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,577 /R x 16,84000 = 9,71668


Subtotal: 19,03014 19,03014


Materials


B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,06000 = 0,21200


B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 227,13000 = 0,22713


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


1,100      x 2,57000 = 2,82700


B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,38000 = 0,56848


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


0,0101      x 9,37000 = 0,09464


B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414


Subtotal: 4,13339 4,13339


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47575


COST DIRECTE 23,63928
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,65475


COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,29403


E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m


Rend.: 1,000 22,63 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 14,69000 = 7,34500


Subtotal: 15,76500 15,76500


Materials


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


0,0302      x 9,37000 = 0,28297


B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0029      x 227,13000 = 0,65868
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,38000 = 0,45562


B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414


B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,06000 = 0,21200


B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,75000 = 0,22000


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


1,150      x 2,57000 = 2,95550


Subtotal: 4,98891 4,98891


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39413


COST DIRECTE 21,14804
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,48036


COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,62840


P-46 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta


Rend.: 1,000 58,76 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 16,84000 = 10,77760


A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 14,69000 = 7,05120


Subtotal: 17,82880 17,82880


Materials


B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos


1,1495      x 1,28000 = 1,47136


B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 227,13000 = 34,09221


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


0,0201      x 9,37000 = 0,18834


B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695


B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,38000 = 0,75658


Subtotal: 36,64544 36,64544


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44572


COST DIRECTE 54,91996
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,84440


COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,76436


E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi


Rend.: 1,000 23,53 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 14,69000 = 8,81400


A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 16,84000 = 10,10400


Subtotal: 18,91800 18,91800


Materials


B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 227,13000 = 0,43155


B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,38000 = 0,37620


B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,75000 = 0,11000


B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos


1,100      x 1,28000 = 1,40800


B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
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B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos


0,0151      x 9,37000 = 0,14149


Subtotal: 2,60419 2,60419


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47295


COST DIRECTE 21,99514
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,53966


COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,53480


P-47 E4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret de 5
N/mm2


Rend.: 1,000 211,79 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 3,000 /R x 14,36000 = 43,08000


A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 16,84000 = 101,04000


Subtotal: 144,12000 144,12000


Materials


B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1


224,640      x 0,18000 = 40,43520


D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


0,1289      x 75,87670 = 9,78051


Subtotal: 50,21571 50,21571


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,60300


COST DIRECTE 197,93871
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 13,85571


COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,79442


E4LHB43K m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment
flector últim 75 kNm per m d'amplària de sostre


Rend.: 1,000 26,42 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0121000 h Oficial 1a 0,1124 /R x 16,84000 = 1,89282


A0140000 h Manobre 0,3371 /R x 14,36000 = 4,84076


Subtotal: 6,73358 6,73358


Materials


B4LH0204 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm,
amb armadura activa de tensió superior a superior a
131 kN


1,5015      x 5,11000 = 7,67267


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


0,0063      x 9,37000 = 0,05903
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B4LZ170R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix
de 70 cm i alçària de 25 cm


1,491      x 6,43000 = 9,58713


B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,232      x 0,38000 = 0,46816


Subtotal: 17,78699 17,78699


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16834


COST DIRECTE 24,68891
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,72822


COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,41713


E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,
amb junt lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5
kNm per m d'amplària de moment flector últim


Rend.: 1,000 50,69 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,150 /R x 14,36000 = 2,15400


A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 16,84000 = 2,52600


Subtotal: 4,68000 4,68000


Maquinària


C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 49,86000 = 7,47900


Subtotal: 7,47900 7,47900


Materials


B4LV07HF m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 52,3 a 101,1 kNm per m d'amplària
de moment flector últim


1,000      x 35,14000 = 35,14000


Subtotal: 35,14000 35,14000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07020


COST DIRECTE 47,36920
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,31584


COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,68504


E4LV95HJ m2 Sostre de 30cm, de llosa alveolar de formigó pretesat
de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt lateral obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm
per m d'amplària de moment flector últim


Rend.: 1,000 72,52 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 16,84000 = 2,52600


A0140000 h Manobre 0,150 /R x 14,36000 = 2,15400


Subtotal: 4,68000 4,68000


Maquinària


C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 49,86000 = 7,47900


Subtotal: 7,47900 7,47900


Materials


B4LV09HR m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 260,2 a 284,2 kNm per m d'amplària


1,000      x 55,55000 = 55,55000
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de moment flector últim


Subtotal: 55,55000 55,55000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07020


COST DIRECTE 67,77920
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,74454


COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,52374


P-48 E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir


Rend.: 1,000 74,61 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000


Subtotal: 16,84000 16,84000


Materials


B7Z1AA00 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix 1,020      x 51,60000 = 52,63200


Subtotal: 52,63200 52,63200


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25260


COST DIRECTE 69,72460
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,88072


COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,60532


P-49 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó


Rend.: 1,000 4,42 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 16,84000 = 1,68400


A0140000 h Manobre 0,100 /R x 14,36000 = 1,43600


Subtotal: 3,12000 3,12000


Materials


B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella


1,000      x 0,96000 = 0,96000


Subtotal: 0,96000 0,96000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04680


COST DIRECTE 4,12680
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,28888


COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41568


P-50 E545GGBZ m2 Subministre i muntatge de coberta arquitectònica
totalment llisa i estanca, segons especejament de
Projecte, formada per: Panell Formadeck o equivalent
de 50 mm de gruix i amples de cobriment de 1000
mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Compost
per cara exterior de 0,8 mm de gruix en ACER
CORTEN natural (sense procés d'oxidació previ
aplicat), nucli d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55
Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6 mm de gruix
en acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster


Rend.: 1,000 104,31 €
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blanc estàndard i gofrat. Inclou part proporcional de:
remats en careners; entregues; xapes laterals de
transició entre panells de façana i de coberta en acer
corten; canal d'acer corten aïllada completament
estanca connectada a baixants amb formació de
pendents segons Projecte amb gàrgoles de desguàs
també en acer corten; segellats de seguretat en
juntes mitjançant massilla Therostat; resta d'elements
per deixar la partida completament executada segons
Projecte i requeriments de la Direcció Facultativa i
del  fabricant.


______________________________________________________________________________________________________________


P-51 E545GGZZ m2 Subministre i muntatge de base per a la sortida
d'instal·lacions i trapes a coberta de 90x60 cm de
dimensió màxima, formada per: mecanitzat del panell
Formadeck o similar sense arribar a la canaleta
interior, primer cordó de segellat format en cinta de
butil alumini fixada formant junt elàstic entre el panell i
l'element sortint a coberta, segon cordó de segellat
amb xapa de la mateixa qualitat de la coberta fixada i
segellada contra el panell i tercer cordó de segellat
mitjançant xapa de la mateixa qualitat que la coberta
fixada i segellada al element sortint. Inclou part
proporcional de resta d'elements per deixar la partida
completament executada segons Projecte i
requeriments de la Direcció Facultativa i del fabricant.


Rend.: 1,000 203,11 €


______________________________________________________________________________________________________________


E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà


Rend.: 1,000 10,99 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,100 /R x 14,36000 = 1,43600


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 16,84000 = 1,68400


Subtotal: 3,12000 3,12000


Materials


D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l


0,101      x 70,35561 = 7,10592


Subtotal: 7,10592 7,10592


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04680


COST DIRECTE 10,27272
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,71909


COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99181


P-52 E5Z15N6D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm de gruix
mitjà, amb la superfície aplanada


Rend.: 1,000 16,42 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,180 /R x 14,36000 = 2,58480
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 16,84000 = 3,03120


Subtotal: 5,61600 5,61600


Materials


D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3


0,202      x 47,74190 = 9,64386


Subtotal: 9,64386 9,64386


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08424


COST DIRECTE 15,34410
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,07409


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,41819


P-53 E612BR13 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, 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 7,5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2


Rend.: 1,000 24,09 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 14,91000 = 2,23650


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 16,84000 = 10,10400


A0140000 h Manobre 0,300 /R x 14,36000 = 4,30800


Subtotal: 16,64850 16,64850


Maquinària


C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel


0,150 /R x 1,70000 = 0,25500


Subtotal: 0,25500 0,25500


Materials


B0F1E2AL u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1


31,200      x 0,11000 = 3,43200


B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2


0,0575      x 30,29000 = 1,74168


B0111000 m3 Aigua 0,0136      x 1,67000 = 0,02271


Subtotal: 5,19639 5,19639


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41621


COST DIRECTE 22,51610
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,57613


COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,09223


P-54 E618562Q m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu
hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat, també inclou la
col·locació dels elements que configuren l'obertura


Rend.: 1,000 31,75 €
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(llinda).


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,250 /R x 14,36000 = 3,59000


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 12,01000 12,01000


Materials


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


12,137      x 1,33000 = 16,14221


D0712641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu hidròfug i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra


0,0149      x 81,79820 = 1,21879


Subtotal: 17,36100 17,36100


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30025


COST DIRECTE 29,67125
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,07699


COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,74824


P-55 E618566K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel
què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la
unitat, també inclou la col·locació dels elements que
configuren l'obertura (llinda).


Rend.: 1,000 33,34 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,260 /R x 14,36000 = 3,73360


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 16,84000 = 8,75680


Subtotal: 12,49040 12,49040


Materials


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


12,137      x 1,33000 = 16,14221


D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra


0,0149      x 148,62191 = 2,21447


Subtotal: 18,35668 18,35668
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31226


COST DIRECTE 31,15934
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,18115


COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,34049


P-56 E6523B5D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


Rend.: 1,000 49,25 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 16,84000 = 6,73600


A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


Subtotal: 8,94850 8,94850


Materials


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


4,000      x 0,07000 = 0,28000


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,12000 = 0,89600


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W


1,030      x 2,39000 = 2,46170


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat


0,470      x 0,50000 = 0,23500


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària


0,9975      x 1,08000 = 1,07730


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600


B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520


4,120      x 3,88000 = 15,98560


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,10000 = 0,25200


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària


7,350      x 1,11000 = 8,15850


Subtotal: 36,94210 36,94210


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13423


COST DIRECTE 46,02483
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,22174


COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,24657


P-57 E6524B4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W


Rend.: 1,000 46,65 €


Unitats Preu Parcial Import







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 59


PARTIDES D'OBRA


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 14,75000 = 2,06500


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 16,84000 = 6,56760


Subtotal: 8,63260 8,63260


Materials


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,12000 = 0,89600


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària


0,9975      x 1,08000 = 1,07730


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària


3,675      x 1,11000 = 4,07925


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat


0,470      x 0,50000 = 0,23500


B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W


1,030      x 2,03000 = 2,09090


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


4,000      x 0,07000 = 0,28000


B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520


4,120      x 4,45000 = 18,33400


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,10000 = 0,25200


Subtotal: 34,84045 34,84045


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12949


COST DIRECTE 43,60254
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,05218


COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,65472


P-58 E6528B5D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


Rend.: 1,000 58,64 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 16,84000 = 6,73600


A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


Subtotal: 8,94850 8,94850


Materials


B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520


4,120      x 6,01000 = 24,76120


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


4,000      x 0,07000 = 0,28000


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,12000 = 0,89600


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W


1,030      x 2,39000 = 2,46170
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B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat


0,470      x 0,50000 = 0,23500


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària


7,350      x 1,11000 = 8,15850


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,10000 = 0,25200


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària


0,9975      x 1,08000 = 1,07730


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600


Subtotal: 45,71770 45,71770


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13423


COST DIRECTE 54,80043
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,83603


COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,63646


P-59 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació, inclosa la part proporcional de
solapaments.


Rend.: 1,000 16,41 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200


A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


Subtotal: 7,26450 7,26450


Materials


B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2


1,100      x 6,96000 = 7,65600


B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,02000 = 0,30600


Subtotal: 7,96200 7,96200


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10897


COST DIRECTE 15,33547
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,07348


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,40895


E713EB68 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora
amb geotèxtil


Rend.: 1,000 30,35 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200


Subtotal: 7,26450 7,26450
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Materials


B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2


2,200      x 9,21000 = 20,26200


B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2


1,100      x 0,66000 = 0,72600


Subtotal: 20,98800 20,98800


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10897


COST DIRECTE 28,36147
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,98530


COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,34677


E786D1K0 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de
formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de
penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment
amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en dues capes la
primera en pols i la segona en forma de beurada


Rend.: 1,000 4,73 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,032 /R x 14,36000 = 0,45952


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,064 /R x 16,84000 = 1,07776


Subtotal: 1,53728 1,53728


Maquinària


C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,032 /R x 1,42000 = 0,04544


Subtotal: 0,04544 0,04544


Materials


B0111000 m3 Aigua 0,0011      x 1,67000 = 0,00184


B755BD11 kg Morter impermeabilitzant pel mètode de penetració
capil·lar, monocomponent, de base ciment


2,100      x 1,34000 = 2,81400


Subtotal: 2,81584 2,81584


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02306


COST DIRECTE 4,42162
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,30951


COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,73113


E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir


Rend.: 1,000 1,90 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 16,84000 = 0,67360


A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 14,75000 = 0,29500


Subtotal: 0,96860 0,96860


Materials


B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2


1,100      x 0,72000 = 0,79200


Subtotal: 0,79200 0,79200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01453


COST DIRECTE 1,77513
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,12426


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89939


E7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200
a 250 g/m2, col·locat sense adherir


Rend.: 1,000 2,53 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 14,75000 = 0,29500


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 16,84000 = 0,67360


Subtotal: 0,96860 0,96860


Materials


B7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200
a 250 g/m2


1,100      x 1,26000 = 1,38600


Subtotal: 1,38600 1,38600


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01453


COST DIRECTE 2,36913
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,16584


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53497


E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida


Rend.: 1,000 0,97 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 16,84000 = 0,50520


Subtotal: 0,72645 0,72645


Materials


B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,15000 = 0,16500


Subtotal: 0,16500 0,16500


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01090


COST DIRECTE 0,90235
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,06316


COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96551


P-60 E7C96ED1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 60 a 70 kg/m3, de 100 mm de gruix amb
malla metàl·lica, col·locat sense adherir


Rend.: 1,000 9,33 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,040 /R x 14,36000 = 0,57440


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 16,84000 = 1,34720


Subtotal: 1,92160 1,92160


Materials
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B7C96ED0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de
100 mm de gruix amb malla metàl·lica


1,050      x 6,45000 = 6,77250


Subtotal: 6,77250 6,77250


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02882


COST DIRECTE 8,72292
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,61060


COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33353


P-61 E7C9V644 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques


Rend.: 1,000 17,62 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,040 /R x 14,36000 = 0,57440


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 16,84000 = 1,34720


Subtotal: 1,92160 1,92160


Materials


B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim


3,000      x 0,25000 = 0,75000


B7C9V640 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,471 m2.K/W


1,050      x 13,11000 = 13,76550


Subtotal: 14,51550 14,51550


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02882


COST DIRECTE 16,46592
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,15261


COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61854


P-62 E7C9Y9M4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN
13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 70 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,892 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques


Rend.: 1,000 16,33 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,040 /R x 14,36000 = 0,57440


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 16,84000 = 1,34720


Subtotal: 1,92160 1,92160


Materials


B7C9Y9M0 m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 116 a 125 kg/m3 de 70 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,892 m2.K/W


1,050      x 11,79000 = 12,37950


B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 80
mm de gruix com a màxim


3,000      x 0,31000 = 0,93000


Subtotal: 13,30950 13,30950
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02882


COST DIRECTE 15,25992
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,06819


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32812


P-63 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm


Rend.: 1,000 38,07 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 16,84000 = 12,96680


A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 14,75000 = 1,10625


Subtotal: 14,07305 14,07305


Materials


B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,03000 = 19,43708


B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 10,91000 = 1,85579


Subtotal: 21,29287 21,29287


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21110


COST DIRECTE 35,57702
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,49039


COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,06741


P-64 E7J1AAMA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de
400 mm d'amplària, col·locat a l'interior


Rend.: 1,000 133,46 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200


A0133000 h Ajudant encofrador 0,150 /R x 14,69000 = 2,20350


Subtotal: 7,25550 7,25550


Materials


B7J10AM1 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 400 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior


1,050      x 111,78000 = 117,36900


Subtotal: 117,36900 117,36900


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10883


COST DIRECTE 124,73333
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,73133


COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,46467


P-65 E7J1B2EA m Formació de junt de treball, en elements formigonats
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de
300 mm d'amplària, col·locat a l'interior


Rend.: 1,000 59,30 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800


A0133000 h Ajudant encofrador 0,100 /R x 14,69000 = 1,46900
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Subtotal: 4,83700 4,83700


Materials


B7J102E4 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 300 mm
d'amplària per a junt de treball interior


1,050      x 48,11000 = 50,51550


Subtotal: 50,51550 50,51550


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07256


COST DIRECTE 55,42506
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,87975


COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,30481


P-66 E7J211D1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt


Rend.: 1,000 4,77 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 16,84000 = 2,52600


Subtotal: 2,52600 2,52600


Materials


B7J201D0 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50
mm


1,050      x 1,80000 = 1,89000


Subtotal: 1,89000 1,89000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03789


COST DIRECTE 4,45389
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,31177


COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,76566


P-67 E7J5C5D0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de
poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt


Rend.: 1,000 13,73 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 14,91000 = 5,21850


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 16,84000 = 1,68400


Subtotal: 6,90250 6,90250


Materials


B7J205D0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x1 cm


1,050      x 5,55000 = 5,82750


Subtotal: 5,82750 5,82750


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10354


COST DIRECTE 12,83354
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,89835


COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,73189


P-68 E8241333 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat


Rend.: 1,000 20,73 €
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amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200


A0140000 h Manobre 0,100 /R x 14,36000 = 1,43600


Subtotal: 6,48800 6,48800


Materials


B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color


0,510      x 0,31000 = 0,15810


B0711012 kg Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN
12004


4,9028      x 0,32000 = 1,56890


B0FH2173 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411)


1,100      x 10,00000 = 11,00000


Subtotal: 12,72700 12,72700


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16220


COST DIRECTE 19,37720
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,35640


COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,73360


P-69 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana de roca


Rend.: 1,000 41,20 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,435 /R x 16,84000 = 7,32540


A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


Subtotal: 9,53790 9,53790


Materials


B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520


2,060      x 3,88000 = 7,99280


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


4,000      x 0,07000 = 0,28000


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,12000 = 0,89600


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W


1,030      x 2,39000 = 2,46170


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat


0,470      x 0,50000 = 0,23500


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària


0,950      x 1,08000 = 1,02600


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,


0,2625      x 1,18000 = 0,30975
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C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,10000 = 0,25200


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària


7,000      x 1,11000 = 7,77000


Subtotal: 28,81925 28,81925


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14307


COST DIRECTE 38,50022
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,69502


COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,19523


P-70 E83E8N6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 85.5 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 3 plaques tipus resistent al foc (F) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament
amb plaques de llana de roca


Rend.: 1,000 53,12 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,435 /R x 16,84000 = 7,32540


Subtotal: 9,53790 9,53790


Materials


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària


0,950      x 1,08000 = 1,02600


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,10000 = 0,25200


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària


7,000      x 1,11000 = 7,77000


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W


1,030      x 2,39000 = 2,46170


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,12000 = 0,89600


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


4,000      x 0,07000 = 0,28000


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat


0,2625      x 1,18000 = 0,30975


B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5
mm, segons la norma UNE-EN 520


3,090      x 5,29000 = 16,34610


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,020      x 9,30000 = 9,48600


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat


0,470      x 0,50000 = 0,23500


Subtotal: 39,96255 39,96255
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14307


COST DIRECTE 49,64352
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,47505


COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,11856


P-71 E83E8N6Z m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 85.5 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 3 plaques tipus resistent al foc (F) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament.


Rend.: 1,000 50,48 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,435 /R x 16,84000 = 7,32540


Subtotal: 9,53790 9,53790


Materials


B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5
mm, segons la norma UNE-EN 520


3,090      x 5,29000 = 16,34610


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,12000 = 0,89600


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat


0,470      x 0,50000 = 0,23500


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària


0,950      x 1,08000 = 1,02600


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària


7,000      x 1,11000 = 7,77000


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,10000 = 0,25200


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat


0,2625      x 1,18000 = 0,30975


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,020      x 9,30000 = 9,48600


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


4,000      x 0,07000 = 0,28000


Subtotal: 37,50085 37,50085


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14307


COST DIRECTE 47,18182
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,30273


COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,48455


P-72 E83E8R6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la
cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H)
de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana de roca


Rend.: 1,000 43,42 €


Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,435 /R x 16,84000 = 7,32540


Subtotal: 9,53790 9,53790


Materials


B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària


0,950      x 1,08000 = 1,02600


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,12000 = 0,89600


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600


B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W


1,030      x 2,39000 = 2,46170


B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat


0,470      x 0,50000 = 0,23500


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


4,000      x 0,07000 = 0,28000


B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària


7,000      x 1,11000 = 7,77000


B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat


0,2625      x 1,18000 = 0,30975


B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520


1,030      x 6,01000 = 6,19030


B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520


1,000      x 3,88000 = 3,88000


B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,10000 = 0,25200


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000


Subtotal: 30,89675 30,89675


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14307


COST DIRECTE 40,57772
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,84044


COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,41816


P-73 E83ER900 m2 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, col·locada
directament sobre el parament amb guix amb additius
estès a tota la superfície amb llana dentada


Rend.: 1,000 11,32 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 16,84000 = 2,35760


A013M000 h Ajudant muntador 0,035 /R x 14,75000 = 0,51625


Subtotal: 2,87385 2,87385


Materials


B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520


1,030      x 6,61000 = 6,80830


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,12000 = 0,44688


B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496


0,520      x 0,51000 = 0,26520


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


1,995      x 0,07000 = 0,13965
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Subtotal: 7,66003 7,66003


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04311


COST DIRECTE 10,57699
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,74039


COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31738


P-74 E83QS1BZ m2 Subministre i muntatge de fals sostre i façana
arquitectònica totalment llisa i estanca, segons
especejament de Projecte, formada per: Panell
Formawall o equivalent vertical de 80 mm de gruix i
amples de cobriment de 1000 mm, amb una
repercussió de 1,00 ml/m². Compost per cara exterior
de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural
(sense procés d'oxidació previ aplicat), nucli
d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de
densitat i cara interior de 0,6 mm de gruix en acer
galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc
estàndard i gofrat. Inclou part proporcional de:
mecanitzats per plegar els panells en entregues amb
la coronació de l'edifici i a la transició amb el fals
sostre, segons documentació gràfica de Projecte;
segellats; remats; trobades amb altres materials i
elements; formació d'encaixos per a instal·lacions i
gàrgoles; xapes microperforades d'acer corten de 3
mm de gruix mínim, plegades i rematades per a
encontres i fixades a subestructura de suport
perimetral de les obertures, en forats de façana i
d'instal·lacions; formació de porta integrada de sortida
d'emergència d'acer corten aïllada amb els ferratges
necessaris i barra antipànic; panells de cantonada;
resta d'elements per deixar la partida completament
executada segons Projecte i requeriments de la
Direcció Facultativa i del fabricant.


Rend.: 1,000 151,58 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-75 E843223A m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de
la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25
mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista
d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable,
format per perfils principals amb forma de T invertida
24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim


Rend.: 1,000 29,78 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 16,84000 = 5,38880


A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 14,75000 = 4,72000


Subtotal: 10,10880 10,10880


Materials


B8432231 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A) , segons UNE-EN
13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0


1,030      x 13,86000 = 14,27580


B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils


1,030      x 3,20000 = 3,29600
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principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg


Subtotal: 17,57180 17,57180


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15163


COST DIRECTE 27,83223
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,94826


COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,78049


P-76 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim


Rend.: 1,000 28,22 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 14,75000 = 5,90000


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 16,84000 = 6,73600


Subtotal: 12,63600 12,63600


Materials


B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520


1,030      x 6,01000 = 6,19030


B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat


1,890      x 0,07000 = 0,13230


B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg


1,000      x 5,02000 = 5,02000


B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,12000 = 0,52920


B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400


Subtotal: 13,54580 13,54580


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18954


COST DIRECTE 26,37134
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,84599


COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,21733


P-77 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini
i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat


Rend.: 1,000 80,64 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200
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A0140000 h Manobre 0,150 /R x 14,36000 = 2,15400


Subtotal: 7,20600 7,20600


Materials


B84ZG1A0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció


1,000      x 68,05000 = 68,05000


Subtotal: 68,05000 68,05000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10809


COST DIRECTE 75,36409
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,27549


COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,63958


P-78 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat


Rend.: 1,000 4,03 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 16,84000 = 1,68400


A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 14,75000 = 0,14750


Subtotal: 1,83150 1,83150


Materials


B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,16000 = 1,25705


B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025


Subtotal: 1,90730 1,90730


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02747


COST DIRECTE 3,76627
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,26364


COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02991


P-79 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat


Rend.: 1,000 4,57 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125


A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 16,84000 = 2,10500


Subtotal: 2,32625 2,32625


Materials


B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025


B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,16000 = 1,25705


Subtotal: 1,90730 1,90730
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03489


COST DIRECTE 4,26844
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,29879


COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56723


P-80 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans


Rend.: 1,000 18,07 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013D000 h Ajudant pintor 0,390 /R x 14,75000 = 5,75250


A012D000 h Oficial 1a pintor 0,040 /R x 16,84000 = 0,67360


Subtotal: 6,42610 6,42610


Materials


B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa


0,600      x 17,28000 = 10,36800


Subtotal: 10,36800 10,36800


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09639


COST DIRECTE 16,89049
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,18233


COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,07283


P-81 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició
C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40
µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm,
aplicat de forma manual


Rend.: 1,000 7,97 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012D000 h Oficial 1a pintor 0,340 /R x 16,84000 = 5,72560


A013D000 h Ajudant pintor 0,034 /R x 14,75000 = 0,50150


Subtotal: 6,22710 6,22710


Materials


B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer


0,1024      x 6,50000 = 0,66560


B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer


0,0616      x 7,50000 = 0,46200


Subtotal: 1,12760 1,12760


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09341


COST DIRECTE 7,44811
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,52137


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96947


P-82 E8L9TF4S m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat


Rend.: 1,000 18,33 €
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Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 14,75000 = 4,42500


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200


Subtotal: 9,47700 9,47700


Materials


B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,14000 = 0,84000


B0CHTF4S m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
llinda


1,071      x 5,59000 = 5,98689


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent


0,050      x 13,74000 = 0,68700


Subtotal: 7,51389 7,51389


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14216


COST DIRECTE 17,13305
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,19931


COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,33236


E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material


Rend.: 1,000 7,77 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 14,91000 = 1,49100


A0140000 h Manobre 0,050 /R x 14,36000 = 0,71800


Subtotal: 2,20900 2,20900


Maquinària


C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 9,38000 = 0,46900


Subtotal: 0,46900 0,46900


Materials


B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,2678      x 16,99000 = 4,54992


Subtotal: 4,54992 4,54992


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314


COST DIRECTE 7,26106
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,50827


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,76933


E93615B5 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió


Rend.: 1,000 19,31 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 16,84000 = 1,85240


A0140000 h Manobre 0,240 /R x 14,36000 = 3,44640


Subtotal: 5,29880 5,29880
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Maquinària


C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,020 /R x 155,18000 = 3,10360


Subtotal: 3,10360 3,10360


Materials


B064300K m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I


0,1545      x 61,93000 = 9,56819


Subtotal: 9,56819 9,56819


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07948


COST DIRECTE 18,05007
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,26351


COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,31358


E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió


Rend.: 1,000 16,98 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,240 /R x 14,36000 = 3,44640


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 16,84000 = 1,85240


Subtotal: 5,29880 5,29880


Materials


B065910K m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I


0,1545      x 67,90000 = 10,49055


Subtotal: 10,49055 10,49055


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07948


COST DIRECTE 15,86883
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,11082


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,97965


E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6


Rend.: 1,000 6,67 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,180 /R x 14,36000 = 2,58480


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 16,84000 = 1,34720


Subtotal: 3,93200 3,93200


Materials


B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix


0,0105      x 1,01000 = 0,01061


D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


0,0315      x 70,72820 = 2,22794
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Subtotal: 2,23855 2,23855


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05898


COST DIRECTE 6,22953
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,43607


COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66560


P-83 E9C11432 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per
a ús interior intens


Rend.: 1,000 25,12 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 16,84000 = 3,70480


A0137000 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 14,75000 = 1,62250


A0140000 h Manobre 0,050 /R x 14,36000 = 0,71800


Subtotal: 6,04530 6,04530


Materials


B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,0347      x 17,54000 = 0,60864


B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,92000 = 1,47660


B9C11432 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per
a ús interior intens


1,040      x 13,24000 = 13,76960


D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


0,021      x 70,72820 = 1,48529


Subtotal: 17,34013 17,34013


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09068


COST DIRECTE 23,47611
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,64333


COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,11944


P-84 E9C4342S m2 Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb
àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat sense adherir
sobre suports de morter de ciment de 20 cm d'alçària
mitjana, per a ús exterior


Rend.: 1,000 55,64 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,400 /R x 14,36000 = 5,74400


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 16,84000 = 13,47200


Subtotal: 19,21600 19,21600


Materials


B9C4342S m2 Terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de
40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports


1,040      x 13,18000 = 13,70720


B9CZ6611 u Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de
ciment, per a paviments flotants


16,200      x 0,77000 = 12,47400


B9CZ6711 u Peça de suport superior, de morter de ciment, per a
paviments flotants


5,400      x 1,17000 = 6,31800


Subtotal: 32,49920 32,49920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28824


COST DIRECTE 52,00344
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,64024


COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,64368


P-85 E9JEC100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat
tèxtil, instal·lat encastat al paviment


Rend.: 1,000 269,48 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,080 /R x 14,75000 = 1,18000


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,080 /R x 16,84000 = 1,34720


Subtotal: 2,52720 2,52720


Materials


B9JEC100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat
tèxtil, per a instal·lació encastat al paviment


1,000      x 249,29000 = 249,29000


Subtotal: 249,29000 249,29000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03791


COST DIRECTE 251,85511
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,62986


COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,48497


P-86 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6


Rend.: 1,000 7,40 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 14,75000 = 0,73750


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 16,84000 = 2,52600


Subtotal: 3,26350 3,26350


Materials


B9CZ2000 kg Beurada de color 0,1005      x 0,92000 = 0,09246


B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària


1,020      x 3,37000 = 3,43740


D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


0,0011      x 70,72820 = 0,07780


Subtotal: 3,60766 3,60766


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04895


COST DIRECTE 6,92011
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,48441


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40452
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E9UZ5MD0 m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment Rend.: 1,000 6,68 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,125 /R x 14,36000 = 1,79500


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 16,84000 = 4,21000


Subtotal: 6,00500 6,00500


Materials


D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


0,0021      x 70,72820 = 0,14853


Subtotal: 0,14853 0,14853


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09008


COST DIRECTE 6,24361
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,43705


COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68066


P-87 E9V2A3KK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10


Rend.: 1,000 59,19 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,275 /R x 14,36000 = 3,94900


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 16,84000 = 9,26200


Subtotal: 13,21100 13,21100


Materials


B9V2A3K0 m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat


1,020      x 38,42000 = 39,18840


B9CZ2000 kg Beurada de color 0,795      x 0,92000 = 0,73140


B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,9994      x 0,12000 = 0,11993


D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra


0,0126      x 148,62191 = 1,87264


Subtotal: 41,91237 41,91237


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19817


COST DIRECTE 55,32154
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,87251


COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,19404


P-88 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra


Rend.: 1,000 7,37 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,050 /R x 14,36000 = 0,71800


A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 16,78000 = 5,36960
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Subtotal: 6,08760 6,08760


Maquinària


C2007000 h Polidora 0,200 /R x 2,36000 = 0,47200


C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 1,97000 = 0,23640


Subtotal: 0,70840 0,70840


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09131


COST DIRECTE 6,88731
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,48211


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36943


E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080


Rend.: 1,000 3,56 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 14,69000 = 0,32318


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 16,84000 = 0,37048


Subtotal: 0,69366 0,69366


Materials


B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080


1,200      x 2,17000 = 2,60400


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,17000 = 0,02153


Subtotal: 2,62553 2,62553


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01040


COST DIRECTE 3,32959
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,23307


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56267


P-89 EAF311AC u Conjunt de 4 finestres d'alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 690x65 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. Vidre Climalit amb doble
seguretat laminar, baix emissiu i control solar,
Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


Rend.: 1,000 1.838,56 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-90 EAF318AC u Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x60
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar,
baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.


Rend.: 1,000 346,36 €


______________________________________________________________________________________________________________
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P-91 EAF348AC u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
100x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar,
baix emissiu i control solar, Planitherm 4S,
44.1-15-44.1 incolor i transparent.


Rend.: 1,000 392,81 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-92 EAF7D1AC u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent i una lluna fixa, per a un buit d'obra
aproximat de 75x260 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit amb
doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar,
Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.Amb
actuador elèctric 'produmat mat 20' de mides totals
exteriors 0,75x2,60 m detall F2 dels plànols


Rend.: 1,000 682,02 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-93 EAF7L4AC u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra
aproximat de 168x229 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit amb
doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar,
Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


Rend.: 1,000 998,54 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-94 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària


Rend.: 1,000 27,23 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


BANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària


1,000      x 25,45000 = 25,45000


Subtotal: 25,45000 25,45000


COST DIRECTE 25,45000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,78150


COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,23150


P-95 EAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de


Rend.: 1,000 216,63 €
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manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013A000 h Ajudant fuster 0,075 /R x 14,75000 = 1,10625


A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 17,08000 = 25,62000


Subtotal: 26,72625 26,72625


Materials


BAZG4130 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt


1,000      x 25,13000 = 25,13000


BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop


1,000      x 150,20000 = 150,20000


Subtotal: 175,33000 175,33000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40089


COST DIRECTE 202,45714
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,17200


COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,62914


P-96 EASA31N2 u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt, col·locada


Rend.: 1,000 468,97 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 17,08000 = 4,27000


Subtotal: 4,27000 4,27000


Materials


BASA31N2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent
per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt


1,000      x 433,91000 = 433,91000


Subtotal: 433,91000 433,91000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10675


COST DIRECTE 438,28675
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 30,68007


COST EXECUCIÓ MATERIAL 468,96682


P-97 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent,
per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada


Rend.: 1,000 186,59 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 17,05000 = 4,26250


Subtotal: 4,26250 4,26250


Materials
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BASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm, preu alt


1,000      x 170,01000 = 170,01000


Subtotal: 170,01000 170,01000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10656


COST DIRECTE 174,37906
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 12,20653


COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,58560


P-98 EASA61NB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent,
per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada


Rend.: 1,000 227,51 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 17,05000 = 4,26250


Subtotal: 4,26250 4,26250


Materials


BASA61NB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic


1,000      x 208,26000 = 208,26000


Subtotal: 208,26000 208,26000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10656


COST DIRECTE 212,62906
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,88403


COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,51310


P-99 EASA72W2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a una llum de 80+40x205 cm, preu alt,
col·locada


Rend.: 1,000 506,01 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 17,05000 = 6,82000


Subtotal: 6,82000 6,82000


Materials


BASA72W2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 80+40x205 cm, preu alt


1,000      x 465,92000 = 465,92000


Subtotal: 465,92000 465,92000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17050


COST DIRECTE 472,91050
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 33,10374


COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,01424


P-100 EASA81N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent,
per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada


Rend.: 1,000 309,12 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 17,05000 = 4,26250
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Subtotal: 4,26250 4,26250


Materials


BASA81N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm, preu alt


1,000      x 284,53000 = 284,53000


Subtotal: 284,53000 284,53000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10656


COST DIRECTE 288,89906
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 20,22293


COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,12200


P-101 EAVUF440 m2 Mosquitera fixa de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7
m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada
amb fixacions mecàniques


Rend.: 1,000 44,09 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,340 /R x 16,84000 = 5,72560


Subtotal: 5,72560 5,72560


Materials


BAVUF440 m2 Mosquitera fixa de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7
m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster


1,000      x 35,39000 = 35,39000


Subtotal: 35,39000 35,39000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08588


COST DIRECTE 41,20148
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,88410


COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,08559


EB71U001 u LDV-001. Subministrament de carro de traslació amb
mosquetó d'acer inoxidable de designació AISI 316,
segons EN795.


Rend.: 1,000 195,90 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B147U001 u LDV-001. Carro de traslació amb mosquetó d'acer
inoxidable de designació AISI 316, segons EN795


1,000      x 183,08000 = 183,08000


Subtotal: 183,08000 183,08000


COST DIRECTE 183,08000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 12,81560


COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,89560


EB71U002 u LDV-002+LDV-008+LDV-032. Subministrament i
col·locació de conjunt d'elements per als dos extrems
d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable 316 i per a una resistencia
de 20kN sense deformació, un d'ells amb element
amortidor de caigudes amb absorbidor d'energia i
molla, fixats amb cargols d'acer inoxidable, tub per
emplomar finals de cable i tensor de regulació del
cable i dos terminals de cable amb elements


Rend.: 1,000 337,47 €
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protectors, segons UNE_EN 795/A1.


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 8,42000 8,42000


Materials


B147U002 u LDV-002. Element per a l'ancoratge  d'extrem d'una
línia de vida horitzontal fixa, format per terminal d'acer
inoxidable, per muntar a sobre de placa de fixació a
coberta, per una resistencia de 20kN sense
deformació, segons UNE_EN 795/A1


2,000      x 92,01000 = 184,02000


B147U032 u LDV-032. Absorbidor d'energia d'extrem, sintètic amb
molla i indicador de sobrecàrrega


1,000      x 101,51000 = 101,51000


B147U008 u LDV-008. Tub per emplomar finals de cable 2,000      x 10,72000 = 21,44000


Subtotal: 306,97000 306,97000


COST DIRECTE 315,39000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 22,07730


COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,46730


EB71U023 u LDV-023+SXT5-5.5X95. Subministrament i
col·locació de placa d'ancoratge 360x360mm d'acer
inoxidable de designació AISI 316, fixada sobre
coberta sandwinch de panell de xapa metal·lica amb
cargolaria autoperforant 5,5x95mm d'acer inoxidable
per a fixació amb perfil de corretja Z/Omega de fins a
4mm de gruix i volandera estanca.


Rend.: 1,000 106,24 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200


Subtotal: 5,05200 5,05200


Materials


B147U023 u LDV-023. Placa d'ancoratge 360x360mm d'acer
inoxidable de designació AISI 316, especifica per a
coberta sandwinch de panell de xapa metàl·lica


1,000      x 78,54000 = 78,54000


B0A6UXT5 u SXT5-5.5X95. Cargolaria autoperforant 5,5x95mm
d'acer inoxidable per a fixació amb perfil de corretja
Z/Omega de fins a 4mm de gruix i volandera estanca


10,000      x 1,57000 = 15,70000


Subtotal: 94,24000 94,24000


COST DIRECTE 99,29200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,95044


COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,24244


EB71U036 u LDV-036+SXT5-5.5X95. Subministrament i
col·locació de placa d'ancoratge 360x180mm d'acer
inoxidable de designació AISI 316, fixada sobre
coberta sandwinch de panell de xapa metal·lica amb
cargolaria autoperforant 5,5x95mm d'acer inoxidable
per a fixació amb perfil de corretja Z/Omega de fins a


Rend.: 1,000 65,45 €
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4mm de gruix i volandera estanca.


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800


Subtotal: 3,36800 3,36800


Materials


B147U036 u LDV-036. Placa d'ancoratge 360x180mm d'acer
inoxidable de designació AISI 316, especifica per a
coberta sandwinch de panell de xapa metàl·lica


1,000      x 48,38000 = 48,38000


B0A6UXT5 u SXT5-5.5X95. Cargolaria autoperforant 5,5x95mm
d'acer inoxidable per a fixació amb perfil de corretja
Z/Omega de fins a 4mm de gruix i volandera estanca


6,000      x 1,57000 = 9,42000


Subtotal: 57,80000 57,80000


COST DIRECTE 61,16800
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,28176


COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,44976


EB71U043 u LDV-043+LDV-011. Subministrament i col·locació
d'element d'ancoratge intermedi orientable per a línia
de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat sobre
placa d'ancoratge de cobertes de xapa, segons
UNE_EN 795/A1.


Inclou: anelles per engastar cable de Ø8mm.


Rend.: 1,000 92,24 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 14,75000 = 4,42500


Subtotal: 4,42500 4,42500


Materials


B147U011 u LDV-011. Anella per engastar cable de Ø8mm 2,000      x 3,23000 = 6,46000


B147U043 u LDV-043. Elements per a punt d'ancoratge intermig
orientable d'una línia de vida horitzontal fixa, format
per terminal d'acer inoxidable, per muntar a sobre de
placa de fixació a coberta, amb una resistència de
12kN, sense deformació, segons UNE_EN 795/A1


1,000      x 75,32000 = 75,32000


Subtotal: 81,78000 81,78000


COST DIRECTE 86,20500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,03435


COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,23935


EB71UC08 m LDV-006. Subministrament i col·locació de cable
d'acer inoxidable de designació AISI 316, de 8mm de
diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia
de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1 per una
resistencia de servei a tracció de 40kN, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
<15m) i tesat.


Rend.: 1,000 5,79 €


Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 16,84000 = 0,50520


Subtotal: 0,50520 0,50520


Materials


B147UC08 m LDV-006. Cable d'acer inoxidable de designació AISI
316, de 8mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1 per una resistencia de servei a
tracció de 40kN, fixat als terminals i als elements de
suport intermig (separació <15m) i tesat.


1,050      x 4,67000 = 4,90350


Subtotal: 4,90350 4,90350


COST DIRECTE 5,40870
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,37861


COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78731


EB71UEP3 u 0860002. Subministrament de dispositiu anticaiguda
tipus Roker de Fallprotec o equivalent, lliscant per a
corda semiestàtica de 10,5-12,7mm de diàmetre


Rend.: 1,000 144,46 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B147UEP3 u 0860002. Dispositiu anticaiguda tipus Roker de
Fallprotec o equivalent, lliscant per a corda
semiestàtica de 10,5-12,7mm de diàmetre


1,000      x 135,01000 = 135,01000


Subtotal: 135,01000 135,01000


COST DIRECTE 135,01000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,45070


COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,46070


EB71UEP4 u 0840175. Subministrament de corda de poliamida,
estàtica, de 10,5mm de diàmetre i 10m de longitud
amb terminal i mosquetó


Rend.: 1,000 19,70 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B147UEP4 u 0840175. Corda de poliamida, estàtica, de 10,5mm de
diàmetre i 10m de longitud amb terminal i mosquetó


1,000      x 18,41000 = 18,41000


Subtotal: 18,41000 18,41000


COST DIRECTE 18,41000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,28870


COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,69870


EB71UEP6 u HAR-021. Subministrament d'arnès tipus Tempo de
Fallprotec o equivalent, de qualsevol talla, amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355.


Rend.: 1,000 63,24 €
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Unitats Preu Parcial Import


Materials


B147UEP6 u HAR-021. Arnès tipus Tempo de Fallprotec o
equivalent, de qualsevol talla, amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355


1,000      x 59,10000 = 59,10000


Subtotal: 59,10000 59,10000


COST DIRECTE 59,10000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,13700


COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,23700


EB71UEP7 u 0820057. Subministrament de casc tipus Safety Star
Camp de Fallprotec o equivalent, per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400g,
homologat segons UNE-EN 812.


Rend.: 1,000 49,72 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B147UEP7 u 0820057. Casc tipus Safety Star Camp de Fallprotec
o equivalent, per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400g, homologat segons
UNE-EN 812


1,000      x 46,47000 = 46,47000


Subtotal: 46,47000 46,47000


COST DIRECTE 46,47000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,25290


COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,72290


EB71UEP8 u HAR-018. Subministrament de mosquetó automàtic
de triple connexió, d'acer inoxidable de designació
AISI 316, amb 1/4 de gir d'obertura, de 20mm segons
EN362


Rend.: 1,000 10,35 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B147UEP8 u HAR-018. Mosquetó automàtic de triple connexió,
d'acer inoxidable de designació AISI 316, amb 1/4 de
gir d'obertura, de 20mm segons EN362


1,000      x 9,67000 = 9,67000


Subtotal: 9,67000 9,67000


COST DIRECTE 9,67000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,67690


COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34690


EB71UEP9 u HAR-016. Subministrament de doble corda de
poliamida de 1,5m de longitud, amb sistema
d'absorció d'energia segons EN354, EN355 i EN362


Rend.: 1,000 80,59 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials
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B147UEP9 u HAR-016. Doble corda de poliamida de 1,5m de
longitud, amb sistema d'absorció d'energia segons
EN354, EN355 i EN362


1,000      x 75,32000 = 75,32000


Subtotal: 75,32000 75,32000


COST DIRECTE 75,32000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,27240


COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,59240


P-102 EB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics, de 60x7 cm, amb suport,
fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada,
mesurada segons les especificacions de la DT.


Rend.: 1,000 26,94 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 16,84000 = 2,52600


A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


Subtotal: 4,73850 4,73850


Materials


BB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics, de 60x7 cm amb suport
per a fixar mecànicament


1,000      x 20,07000 = 20,07000


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000


Subtotal: 20,37000 20,37000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07108


COST DIRECTE 25,17958
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,76257


COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94215


P-103 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada,
mesurada segons les especificacions de la DT.


Rend.: 1,000 21,57 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 16,84000 = 2,52600


Subtotal: 4,73850 4,73850


Materials


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000


BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar
mecànicament


1,000      x 15,05000 = 15,05000


Subtotal: 15,35000 15,35000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07108


COST DIRECTE 20,15958
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,41117


COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,57075


EBB1U007 u LDV-007. Subministrament i col·locació de placa
d'identificació i advertència obligatòria per a treballs
amb línies de vida, conforme norma EN795C


Rend.: 1,000 18,89 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 14,75000 = 1,47500


Subtotal: 1,47500 1,47500


Materials


BBM13601 u LDV-007. Placa d'identificació i advertència
obligatòria per a treballs amb línies de vida, conforme
norma EN795C


1,000      x 16,18000 = 16,18000


Subtotal: 16,18000 16,18000


COST DIRECTE 17,65500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,23585


COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89085


P-104 EC1K1502 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix adaptat per
a minusvàlids, col·locat fixat mecànicament sobre el
parament.


Rend.: 1,000 150,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-105 EC1K1503 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament.


Rend.: 1,000 50,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-106 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró


Rend.: 1,000 11,30 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 14,62000 = 2,63160


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 17,34000 = 6,24240


Subtotal: 8,87400 8,87400


Materials


BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,67000 = 0,67000


BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar


1,250      x 0,70000 = 0,87500


BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000


Subtotal: 1,55500 1,55500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13311


COST DIRECTE 10,56211
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,73935


COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30146


P-107 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró


Rend.: 1,000 11,59 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 17,34000 = 6,24240


A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 14,62000 = 2,63160


Subtotal: 8,87400 8,87400


Materials


BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,69000 = 0,69000


BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000


BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar


1,250      x 0,90000 = 1,12500


Subtotal: 1,82500 1,82500


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13311


COST DIRECTE 10,83211
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,75825


COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,59036


P-108 ED111G001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró


Rend.: 1,000 12,82 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 17,34000 = 6,24240


A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 14,62000 = 2,63160


Subtotal: 8,87400 8,87400


Materials


AUX001G03 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,105      x 11,66000 = 1,22430


BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000


BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,67000 = 0,67000


BD13119G0 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar


1,250      x 0,96000 = 1,20000


Subtotal: 3,10430 3,10430
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COST DIRECTE 11,97830
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,83848


COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,81678


P-109 ED111GG02 m Desguàs d'aparell deshumidificador amb tub de
PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró


Rend.: 1,000 12,82 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 14,62000 = 2,63160


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 17,34000 = 6,24240


Subtotal: 8,87400 8,87400


Materials


BD13119G0 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar


1,250      x 0,96000 = 1,20000


BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,67000 = 0,67000


BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000


AUX001G03 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,105      x 11,66000 = 1,22430


Subtotal: 3,10430 3,10430


COST DIRECTE 11,97830
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,83848


COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,81678


P-110 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides


Rend.: 1,000 16,21 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 14,75000 = 2,65500


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 16,84000 = 6,06240


Subtotal: 8,71740 8,71740


Materials


BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar


1,400      x 2,66000 = 3,72400


BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,14000 = 1,69620


BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000


BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730


Subtotal: 6,29750 6,29750


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13076


COST DIRECTE 15,14566
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,06020


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,20586







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 92


PARTIDES D'OBRA


P-111 ED359565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de
formigó armat


Rend.: 1,000 232,56 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 2,900 /R x 14,36000 = 41,64400


A0122000 h Oficial 1a paleta 5,800 /R x 16,84000 = 97,67200


Subtotal: 139,31600 139,31600


Materials


B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,67000 = 0,00334


BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 24,49000 = 24,49000


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


0,0042      x 103,30000 = 0,43386


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


0,0851      x 59,55000 = 5,06771


B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1


110,000      x 0,29000 = 31,90000


D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra


0,0945      x 148,62191 = 14,04477


Subtotal: 75,93968 75,93968


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,08974


COST DIRECTE 217,34542
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 15,21418


COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,55960


P-112 ED51YA53 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta
plana, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s,
cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació
modular mitjançant anell de subjecció a pressió que
garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta ,
connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre
en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm
de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i
placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini
lacat, col·locada


Rend.: 1,000 209,76 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 14,75000 = 3,68750


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 12,10750 12,10750


Materials


BD51M350 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta
plana, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s,
cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació
modular mitjançant anell de subjecció a pressió que
garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta ,
connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre


1,000      x 183,75000 = 183,75000
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en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm
de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i
placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini
lacat


Subtotal: 183,75000 183,75000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18161


COST DIRECTE 196,03911
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 13,72274


COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,76185


P-113 ED5A5E00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 150 mm de diàmetre. Connectat a la
xarxa de sanejament.


Rend.: 1,000 7,06 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 16,84000 = 3,19960


A0140000 h Manobre 0,095 /R x 14,36000 = 1,36420


Subtotal: 4,56380 4,56380


Materials


BD5B1E00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre


1,050      x 1,87000 = 1,96350


Subtotal: 1,96350 1,96350


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06846


COST DIRECTE 6,59576
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,46170


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05746


P-114 ED5FC194 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix


Rend.: 1,000 59,30 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,430 /R x 14,36000 = 6,17480


A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 16,78000 = 4,86620


Subtotal: 11,04100 11,04100


Materials


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


0,077      x 59,55000 = 4,58535


BD5FC194 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària
de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal


1,050      x 37,74000 = 39,62700


Subtotal: 44,21235 44,21235
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16562


COST DIRECTE 55,41897
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,87933


COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,29829


P-115 ED5L24A3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical, inclosa la part proporcional
de solapaments.


Rend.: 1,000 6,65 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 16,84000 = 1,11144


A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 14,75000 = 0,48675


Subtotal: 1,59819 1,59819


Materials


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000


BD5L24A0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 180 kN/m2


1,100      x 3,90000 = 4,29000


Subtotal: 4,59000 4,59000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02397


COST DIRECTE 6,21216
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,43485


COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64701


P-116 ED5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües de filtració,
col·locada a peu de mur, amb morter de ciment 1:6


Rend.: 1,000 6,68 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,125 /R x 14,36000 = 1,79500


A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 16,84000 = 4,21000


Subtotal: 6,00500 6,00500


Materials


D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


0,0021      x 70,72820 = 0,14853


Subtotal: 0,14853 0,14853


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09008


COST DIRECTE 6,24361
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,43705


COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68066
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P-117 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 160 mm, penjat al sostre


Rend.: 1,000 32,00 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 16,84000 = 11,78800


A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 14,75000 = 5,16250


Subtotal: 16,95050 16,95050


Materials


BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 15,82000 = 5,22060


BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,52000 = 2,32320


BD13199B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de
llargària 5 m, per a encolar


1,200      x 4,10000 = 4,92000


BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,24000 = 0,24000


Subtotal: 12,70380 12,70380


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25426


COST DIRECTE 29,90856
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,09360


COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00216


P-118 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 200 mm, penjat al sostre


Rend.: 1,000 38,99 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 14,75000 = 5,16250


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 16,84000 = 11,78800


Subtotal: 16,95050 16,95050


Materials


BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,52000 = 2,32320


BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 27,65000 = 9,12450


BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,41000 = 0,41000


BD131A9B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de
llargària 5 m, per a encolar


1,200      x 6,15000 = 7,38000


Subtotal: 19,23770 19,23770


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25426


COST DIRECTE 36,44246
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,55097


COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,99343


P-119 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat Rend.: 1,000 62,82 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000


A0140000 h Manobre 1,000 /R x 14,36000 = 14,36000
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Subtotal: 31,20000 31,20000


Materials


BDN97000 u Aspirador estàtic de morter de ciment 1,000      x 26,18000 = 26,18000


B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004


1,050      x 0,61000 = 0,64050


D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


0,0032      x 70,72820 = 0,22633


Subtotal: 27,04683 27,04683


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46800


COST DIRECTE 58,71483
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,11004


COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,82487


P-120 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


Rend.: 1,000 13,95 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm


1,020      x 2,59000 = 2,64180


BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre


0,330      x 4,91000 = 1,62030


Subtotal: 4,26210 4,26210


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966


COST DIRECTE 13,03576
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,91250


COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94826


P-121 EE42Q3G2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


Rend.: 1,000 14,76 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre


0,330      x 4,91000 = 1,62030


BE42Q8G2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm


1,000      x 3,40000 = 3,40000
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Subtotal: 5,02030 5,02030


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966


COST DIRECTE 13,79396
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,96558


COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,75954


P-122 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


Rend.: 1,000 16,28 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm


1,020      x 4,34000 = 4,42680


BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre


0,330      x 6,10000 = 2,01300


Subtotal: 6,43980 6,43980


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966


COST DIRECTE 15,21346
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,06494


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,27840


P-123 EE42Q8G1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment


Rend.: 1,000 19,27 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre


0,330      x 6,10000 = 2,01300


BE42Q8G1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm


1,000      x 7,22000 = 7,22000


Subtotal: 9,23300 9,23300


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966


COST DIRECTE 18,00666
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,26047


COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,26713
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P-124 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i
recobriment interior de vel de vidre i paper kraft
d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras


Rend.: 1,000 29,18 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 23,26000 = 7,44320


A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 19,96000 = 6,38720


Subtotal: 13,83040 13,83040


Materials


BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt


0,500      x 4,55000 = 2,27500


BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt


1,000      x 0,27000 = 0,27000


BE51EJ50 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW)
aglomerada amb resines termoendurides,
segonsUNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de
vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK,
resistència tèrmica>=0,75758


1,150      x 9,29000 = 10,68350


Subtotal: 13,22850 13,22850


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20746


COST DIRECTE 27,26636
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,90864


COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,17500


P-125 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports


Rend.: 1,000 37,70 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


Subtotal: 21,61000 21,61000


Materials


BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt


0,200      x 4,55000 = 0,91000


BE52Q240 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i
clips


1,000      x 12,39000 = 12,39000


Subtotal: 13,30000 13,30000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32415


COST DIRECTE 35,23415
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,46639


COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,70054
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P-126 EEC1GG01 u Humidificador evaporatiu TRAU B450, tipus consola
autònom, sense instal·lació, de baix nivell sonor i baix
consum energètic.Estructura robusta de xapa d'acer
esmaltat. Quadre amb indicació de nivell d'aigua,
higròstats i estat Desconnexió automàtica en cas de
baix nivell d'aigua
Filtre d'aire
Higrostat incorporat per a funcionament automàtic
Alimentació: 230V / 50Hz
Potència absorbida: 53W
Cabal d'aire màxim: 800 m3 / h
Posició de ventilació: 2
Capacitat dipòsit: 34 litres
Capacitat humidificació: 2,5 litres / hora (a 23ºC /
45% HR)
Nivell sonor: 29-42 dbA (a 3 metres)
Color de caracasa: blanc
Dimensions: 625x316x720 (alçada) mm
Pes: 18,6 kg


Rend.: 1,000 618,35 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 19,96000 = 59,88000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 23,26000 = 69,78000


Subtotal: 129,66000 129,66000


Materials


BEC1GG01 u Humidificador evaporatiu TRAU B450, tipus consola
autònom, sense instal·lació, de baix nivell sonor i baix
consum energètic.Estructura robusta de xapa d'acer
esmaltat. Quadre amb indicació de nivell d'aigua,
higròstats i estat Desconnexió automàtica en cas de
baix nivell d'aigua
Filtre d'aire
Higrostat incorporat per a funcionament automàtic
Alimentació: 230V / 50Hz
Potència absorbida: 53W
Cabal d'aire màxim: 800 m3 / h
Posició de ventilació: 2
Capacitat dipòsit: 34 litres
Capacitat humidificació: 2,5 litres / hora (a 23ºC /
45% HR)
Nivell sonor: 29-42 dbA (a 3 metres)
Color de caracasa: blanc
Dimensions: 625x316x720 (alçada) mm
Pes: 18,6 kg


1,000      x 445,00000 = 445,00000


Subtotal: 445,00000 445,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,24150


COST DIRECTE 577,90150
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 40,45311


COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,35461


P-127 EEC1GG02 u Deshumidificador tipus consola per condensació
frigorífica TRAU model FSW63 Envoltant en acer
galvanitzat amb tractament pintura poliuretà.
Compressor rotatiu hermètic sobre amortidors.
Evaporador d'expansió directa en tub de coure.
Safata de condensats en PVC. Condensador en tub
de coure i aletes d'alumini verticals. Ventilador
centrífug. Circuit frigorífic format per filtre antihumitat,
tub capil·lar d'expansió, pressòstat d'alta


Rend.: 1,000 2.512,25 €
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Microprocessador de control per atur / marxa del
compressor.


Dades tècniques:
Cabal d'aire: 600m3 / h
Capacitat d'extracció: 63L / dia
Potència nominal: 0.8 kw
Pressió estàtica disponible: 50Pa
Refrigerant: R410A
Nivell sonor: 49 dbA
Marge de temperatures operatiu: 15-36ºC
Dimensions: 660x1070x280 mm
Pes: 50 kg
Alimentació 230 / I / 50 Hz


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 23,26000 = 69,78000


A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 19,96000 = 59,88000


Subtotal: 129,66000 129,66000


Materials


BEC1GG02 u Deshumidificador tipus consola per condensació
frigorífica TRAU model FSW63 Envoltant en acer
galvanitzat amb tractament pintura poliuretà.
Compressor rotatiu hermètic sobre amortidors.
Evaporador d'expansió directa en tub de coure.
Safata de condensats en PVC. Condensador en tub
de coure i aletes d'alumini verticals. Ventilador
centrífug. Circuit frigorífic format per filtre antihumitat,
tub capil·lar d'expansió, pressòstat d'alta
Microprocessador de control per atur / marxa del
compressor. Inclos resistència elèctrica de 2 kW i
humidostat electrònic amb display.


Dades tècniques:
Cabal d'aire: 600m3 / h
Capacitat d'extracció: 63L / dia
Potència nominal: 0.8 kw
Pressió estàtica disponible: 50Pa
Refrigerant: R410A
Nivell sonor: 49 dbA
Marge de temperatures operatiu: 15-36ºC
Dimensions: 660x1070x280 mm
Pes: 50 kg
Alimentació 230 / I / 50 Hz


1,000      x 2.215,00000 = 2.215,00000


Subtotal: 2.215,00000 2.215,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,24150


COST DIRECTE 2.347,90150
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 164,35311


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.512,25461


P-128 EED57G01 u Unidad exterior de bomba de calor,
PUHY-P250YKB-A1 INVERTER (Serie Y), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
25.000 Frig/h y 27.100 Kcal/h. o similar, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i


Rend.: 1,000 8.456,64 €







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 101


PARTIDES D'OBRA


instal·lació, col·locada


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 23,26000 = 186,08000


A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,96000 = 159,68000


Subtotal: 345,76000 345,76000


Materials


BED57G01 u Unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie
Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC,  PUHY-P250YKB-A1 de 25.000 Frig/h y
27.100 Kcal/h. o similar


1,000      x 7.549,00000 = 7.549,00000


Subtotal: 7.549,00000 7.549,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,64400


COST DIRECTE 7.903,40400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 553,23828


COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.456,64228


P-129 EED57G02 u Unidad exterior de bomba de calor
PUHY-P200YKB-A1, INVERTER (Serie Y), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
20.000 Frig/h y 21.500 Kcal/h.. o similar, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, col·locada


Rend.: 1,000 7.770,77 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,96000 = 159,68000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 23,26000 = 186,08000


Subtotal: 345,76000 345,76000


Materials


BED57G02 u Unidad exterior de bomba de calor
PUHY-P200YKB-A1, INVERTER (Serie Y), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
20.000 Frig/h y 21.500 Kcal/h.


1,000      x 6.908,00000 = 6.908,00000


Subtotal: 6.908,00000 6.908,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,64400


COST DIRECTE 7.262,40400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 508,36828


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.770,77228


P-130 EED57G03 u Kit distribuidor CMY-Y102L-G, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas, col·locat


Rend.: 1,000 161,73 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000
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Subtotal: 21,61000 21,61000


Materials


BED57G03 u Kit distribuidor CMY-Y102L-G, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.


1,000      x 129,00000 = 129,00000


Subtotal: 129,00000 129,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54025


COST DIRECTE 151,15025
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,58052


COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,73077


P-131 EED57G04 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas, col·locat


Rend.: 1,000 130,70 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000


Subtotal: 21,61000 21,61000


Materials


BED57G04 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.


1,000      x 100,00000 = 100,00000


Subtotal: 100,00000 100,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54025


COST DIRECTE 122,15025
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,55052


COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,70077


P-132 EEDA1G01 u Unidad interior PEFY-P80VMA-E tipo CONDUCTOS
PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 8000 Frig/h y 8600
Kcal/, col·locada


Rend.: 1,000 1.562,58 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,96000 = 89,82000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 23,26000 = 104,67000


Subtotal: 194,49000 194,49000


Materials


BEDA1G01 u Unidad interior PEFY-P80VMA-E tipo CONDUCTOS
PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 8000 Frig/h y 8600
Kcal/, col·locada


1,000      x 1.261,00000 = 1.261,00000


Subtotal: 1.261,00000 1.261,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,86225


COST DIRECTE 1.460,35225
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 102,22466


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.562,57691
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P-133 EEDA1G02 u Unidad interior tipo PLFY-P15VFM-E CASSETTE 4V,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 1500 Frig/h y 1700 Kcal/h., col·locada


Rend.: 1,000 1.333,60 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,96000 = 89,82000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 23,26000 = 104,67000


Subtotal: 194,49000 194,49000


Materials


BEDA1G02 u Unidad interior tipo PLFY-P15VFM-E CASSETTE 4V,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 1500 Frig/h y 1700 Kcal/h., col·locada


1,000      x 1.047,00000 = 1.047,00000


Subtotal: 1.047,00000 1.047,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,86225


COST DIRECTE 1.246,35225
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 87,24466


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.333,59691


P-134 EEDA1G03 u Unidad interior PLFY-P20VFM-E tipo CASSETTE 4V,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h.., col·locada


Rend.: 1,000 1.373,19 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,96000 = 89,82000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 23,26000 = 104,67000


Subtotal: 194,49000 194,49000


Materials


BEDA1G03 u Unidad interior PLFY-P20VFM-E tipo CASSETTE 4V,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h.., col·locada


1,000      x 1.084,00000 = 1.084,00000


Subtotal: 1.084,00000 1.084,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,86225


COST DIRECTE 1.283,35225
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 89,83466


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.373,18691


P-135 EEDA1G04 u Unidad interior PLFY-P32VFM-E tipo CASSETTE 4V,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., col·locada


Rend.: 1,000 1.425,62 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 23,26000 = 104,67000


A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,96000 = 89,82000


Subtotal: 194,49000 194,49000


Materials


BEDA1G04 u Unidad interior PLFY-P32VFM-E tipo CASSETTE 4V,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., col·locada


1,000      x 1.133,00000 = 1.133,00000
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Subtotal: 1.133,00000 1.133,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,86225


COST DIRECTE 1.332,35225
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 93,26466


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.425,61691


P-136 EEDA1G05 u Unidad interior PEFY-P32VMA-E tipo CONDUCTOS
PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI LECTRIC, de 3200 Frig/h y 3400
Kcal/h.., col·locada


Rend.: 1,000 1.291,87 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,96000 = 89,82000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 23,26000 = 104,67000


Subtotal: 194,49000 194,49000


Materials


BEDA1G05 u Unidad interior  PEFY-P32VMA-E tipo CONDUCTOS
PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI LECTRIC, de 3200 Frig/h y 3400
Kcal/h.., col·locada


1,000      x 1.008,00000 = 1.008,00000


Subtotal: 1.008,00000 1.008,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,86225


COST DIRECTE 1.207,35225
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 84,51466


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.291,86691


P-137 EEDA1G06 u Subministrament i instal.lació de Conjunt SPLIT-
PARET 1x1, INVERTER (B / C), gamma
DOMÈSTICA (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 2150 Frig / h i 2752 kcal / h. i 21 dB (A). Model
MSZ-EF25VEW (MSZ-EF25VEW-E1 /
MUZ-EF25VE-E1). Col·locada amb termòstat ambient
per cable i safata de recollida de condensats, o similar


Rend.: 1,000 1.048,44 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,96000 = 89,82000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 23,26000 = 104,67000


Subtotal: 194,49000 194,49000


Materials


BEF47G02 u Conjunt SPLIT- PARET 1x1, INVERTER (B / C),
gamma DOMÈSTICA (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2150 Frig / h i 2752 kcal / h. i 21 dB
(A). Model MSZ-EF25VEW (MSZ-EF25VEW-E1 /
MUZ-EF25VE-E1).


1,000      x 780,50000 = 780,50000


Subtotal: 780,50000 780,50000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,86225


COST DIRECTE 979,85225
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 68,58966


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.048,44191


P-138 EEK31DG3 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini
sèrie AR de TROX, de 1025X525 mm, de retorn o
extracció amb lames horitzontals fixes lames en
disposició oposada, amb marc, amb trepants
avellanes per marc de 28 mm, acabat Superfície
estàndard E6-C-0. referència: AR - AG / 1025X525 /
A1 / A11 /  / E6-C-0


Rend.: 1,000 183,14 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800


Subtotal: 12,96600 12,96600


Materials


BEK31DG6 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini
sèrie AR de TROX, de 1025X525 mm, de retorn o
extracció amb lames horitzontals fixes lames en
disposició oposada, amb marc de 28 mm, acabat
Superfície estàndard E6-C-0.
referència: AR - AG / 1025X525 / A1 / A11 /  / E6-C-0


1,000      x 158,00000 = 158,00000


Subtotal: 158,00000 158,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449


COST DIRECTE 171,16049
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,98123


COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,14172


P-139 EEK31DG4 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini
amb marc per a manta filtrant, per a instal·lació en
paret ampit de finestra i conducte, sèrie AT de TROX,
de 525 X 325, amb lamel.les horitzontals regulables,
doble deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta,
acabat Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D /
625 X 425 / A1 / / E6-C-0


Rend.: 1,000 204,54 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800


A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800


Subtotal: 12,96600 12,96600


Materials


BEK31DG4 u Reixeta d'alumini amb marc de 27 mm, per a manta
filtrant, per a instal·lació en paret ampit de finestra i
conducte, sèrie AT de TROX, de 625 X 425, amb
lamel.les horitzontals regulables, doble deflexió, marc
frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural,
anoditzat. AT - D / 625 X 425 / A1 / / E6-C-0


1,000      x 178,00000 = 178,00000


Subtotal: 178,00000 178,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449


COST DIRECTE 191,16049
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 13,38123


COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,54172


P-140 EEK31DG5 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini
amb marc per a manta filtrant, per a instal·lació en
paret ampit de finestra i conducte, sèrie AT de TROX,
de 525 X 325, amb lamel.les horitzontals regulables,
doble deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta,
acabat Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D /
225 X 165 / A1 / / E6-C-0


Rend.: 1,000 95,40 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800


Subtotal: 12,96600 12,96600


Materials


BEK31DG1 u Reixeta d'alumini amb marc de 27 mm, per a manta
filtrant, per a instal·lació en paret ampit de finestra i
conducte, sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb
lamel.les horitzontals regulables, doble deflexió, marc
frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural,
anoditzat. AT - D / 525 X 325 / A1 / / E6-C-0


1,000      x 76,00000 = 76,00000


Subtotal: 76,00000 76,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449


COST DIRECTE 89,16049
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,24123


COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,40172


P-141 EEK31DG7 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini
sèrie AR de TROX, de 525X325 mm, de retorn o
extracció amb lames horitzontals fixes lames en
disposició oposada, amb marc, amb trepants
avellanes per marc de 28 mm, acabat Superfície
estàndard E6-C-0. referència: AR - AG / 625X425 /
A1 / A11 / / E6-C-0


Rend.: 1,000 109,31 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800


Subtotal: 12,96600 12,96600


Materials


BEK31DG7 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini
sèrie AR de TROX, de 525x325 mm, de retorn o
extracció amb lames horitzontals fixes lames en
disposició oposada, amb marc de 28 mm, acabat
Superfície estàndard E6-C-0.
referència: AR - AG / 525x325 / A1 / A11 / / E6-C-0


1,000      x 89,00000 = 89,00000


Subtotal: 89,00000 89,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449


COST DIRECTE 102,16049
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,15123


COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,31172


P-142 EEK31G01 m Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º
paral.leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) AA
dim. 200 d'alçada i llargada variable, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal
d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado
lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge CM.Marca MADEL o similar


Rend.: 1,000 110,34 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800


Subtotal: 12,96600 12,96600


Materials


BEK31G01 u Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º
paral.leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) AA
dim. 200 d'alçada i llargada variable, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal
d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado
lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge CM.
Marca MADEL.


1,000      x 89,96000 = 89,96000


Subtotal: 89,96000 89,96000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449


COST DIRECTE 103,12049
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,21843


COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,33892


P-143 EEK3GG01 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini
amb marc per a manta filtrant, per a instal·lació en
sostre de 600 X 600 amb lames horitzontals
regulables, sense accessoris (només part frontal),
marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color
natural, anoditzat.


Rend.: 1,000 92,19 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800


A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800


Subtotal: 12,96600 12,96600


Materials


BEK3GG01 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini
amb marc per a manta filtrant, per a instal·lació en
sostre de 600 X 600 amb lames horitzontals
regulables, sense accessoris (només part frontal),
marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color
natural, anoditzat.


1,000      x 73,00000 = 73,00000
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Subtotal: 73,00000 73,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449


COST DIRECTE 86,16049
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,03123


COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,19172


P-144 EEKN1RG1 u Subministrament i col·locació de reixa per a
instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 495
mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat,
amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x495 / ER


Rend.: 1,000 228,50 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400


A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,96000 = 7,98400


Subtotal: 17,28800 17,28800


Materials


BEKN1RG1 u Subministrament i col·locació de reixa per a
instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 495
mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat,
amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x495 / ER


1,000      x 196,00000 = 196,00000


Subtotal: 196,00000 196,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25932


COST DIRECTE 213,54732
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,94831


COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,49563


P-145 EEKN1RG3 u Subministrament i col·locació de reixa per a
instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 400 x 495
mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat,
amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x330 / ER


Rend.: 1,000 228,50 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,96000 = 7,98400


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400


Subtotal: 17,28800 17,28800


Materials


BEKN1RG5 u Subministrament i col·locació de reixa per a
instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 495
mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat,
amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x495 / ER


1,000      x 196,00000 = 196,00000


Subtotal: 196,00000 196,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25932


COST DIRECTE 213,54732
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,94831


COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,49563
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P-146 EEKN1RG4 u Subministrament i col·locació de reixa per a
instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x
6000 mm, alumini, malla anti-insectes acer
galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- /
600x600 / ER


Rend.: 1,000 238,13 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400


A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,96000 = 7,98400


Subtotal: 17,28800 17,28800


Materials


BEKN1RG4 u Subministrament i col·locació de reixa per a
instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 600
mm, alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat,
amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x600 / ER


1,000      x 205,00000 = 205,00000


Subtotal: 205,00000 205,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25932


COST DIRECTE 222,54732
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 15,57831


COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,12563


P-147 EEM2E1G1 u Caixa de ventilació CVB / 4-180 / 180-N-147W de S &
P, de baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer
galvanitzat, aïllament acústic ignífug (M1) de escuma
de melamina, ventilador centrífug de doble aspiració
muntat sobre suports antivibratoris, rodet de branques
cap endavant equilibrat dinàmicament.


Rend.: 1,000 478,26 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000


Subtotal: 21,61000 21,61000


Materials


BEM2E1G1 u Caixa de ventilació CVB / 4-180 / 180-N-147W de S &
P, de baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer
galvanitzat, aïllament acústic ignífug (M1) de escuma
de melamina, ventilador centrífug de doble aspiració
muntat sobre suports antivibratoris, rodet de branques
cap endavant equilibrat dinàmicament.


1,000      x 425,04000 = 425,04000


Subtotal: 425,04000 425,04000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32415


COST DIRECTE 446,97415
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 31,28819


COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,26234


P-148 EEM2GG01 u Caixa de ventilació estanca, CVAB / 4-2000 / 315N D
de S & P, autonetejadors, de baix nivell sonor,
fabricades amb perfils d'alumini i panells tipus
sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de
fibra de vidre de 25 mm de gruix , rodet centrífug de
branques cap enrere, equilibrat dinàmicament, de
xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides


Rend.: 1,000 1.049,16 €
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circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55,
Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz.


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000


Subtotal: 21,61000 21,61000


Materials


BEM2GG01 u Caixes de ventilació estanques, CVAB / 4-2000 /
315N D de S & P, autonetejadors, de baix nivell
sonor, fabricades amb perfils d'alumini i panells tipus
sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de
fibra de vidre de 25 mm de gruix , rodet centrífug de
branques cap enrere, equilibrat dinàmicament, de
xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides
circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55,
Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz.


1,000      x 958,59000 = 958,59000


Subtotal: 958,59000 958,59000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32415


COST DIRECTE 980,52415
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 68,63669


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.049,16084


P-149 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat. Marca/model: S&P/ SILENT-100CZ


Rend.: 1,000 65,59 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


0.6 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 17,58000 = 4,39500


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500


Subtotal: 10,21000 10,21000


Materials


BEM2E1G2 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat. Marca/model: S&P/ SILENT-100CZ o similar


1,000      x 50,85000 = 50,85000


AUX001002 % Medios auxiliares 0,095      x 2,50000 = 0,23750


Subtotal: 0,23750 0,23750


COST DIRECTE 61,29750
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,29083


COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,58833


P-150 EEMHU1G1 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/500/250 m3/h.
y 37/31/23/18 dB(A). Modelo LGH- 100RVX-E.
Instalado


Rend.: 1,000 2.993,06 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 23,26000 = 174,45000


A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 19,96000 = 149,70000


Subtotal: 324,15000 324,15000


Materials


BEMHU1G1 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/500/250 m3/h.
y 37/31/23/18 dB(A). Modelo LGH- 100RVX-E.


1,000      x 2.465,00000 = 2.465,00000


Subtotal: 2.465,00000 2.465,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,10375


COST DIRECTE 2.797,25375
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 195,80776


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.993,06151


P-151 EEMHU1G2 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000/1500/1000/500
m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH- 200RVX-E.
instalado


Rend.: 1,000 5.642,38 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 23,26000 = 174,45000


A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 19,96000 = 149,70000


Subtotal: 324,15000 324,15000


Materials


BEMHU1G2 u Suministro de Recuperador Entálpico, gama
LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A).
Modelo LGH- 200RVX-E.


1,000      x 4.941,00000 = 4.941,00000


Subtotal: 4.941,00000 4.941,00000


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,10375


COST DIRECTE 5.273,25375
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 369,12776


COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.642,38151


P-152 EEN117G1 u Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y
F6 (EN779) y F7, conectable a unidades Lossnay
modelo LGH-100RX5-E de MITSUBISHI ELECTRIC.


Rend.: 1,000 1.063,99 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600


A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600


Subtotal: 4,32200 4,32200


Materials


BEN117G1 u Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y
F6 (EN779) y F7, conectable a unidades Lossnay
modelo LGH-100RX5-E de MITSUBISHI ELECTRIC.


1,000      x 990,00000 = 990,00000


Subtotal: 990,00000 990,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06483


COST DIRECTE 994,38683
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 69,60708


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.063,99391


P-153 EEN1G001 u Subministre i instal.lació de Caixa filtrants de tipus
gravimètric G24 MFL-355 F de S & P o similar, d'acer
galvanitzat amb brides circulars amb junta
d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil per procedir a un
ràpid canvi del filtre.


Rend.: 1,000 280,75 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600


Subtotal: 4,32200 4,32200


Materials


BEN1G001 u Caixa filtrants de tipus gravimètric G24 MFL-355 F de
S & P o similar, d'acer galvanitzat amb brides
circulars amb junta d'estanqueïtat i tapa d'obertura
fàcil per procedir a un ràpid canvi del filtre.


1,000      x 258,00000 = 258,00000


Subtotal: 258,00000 258,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06483


COST DIRECTE 262,38683
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 18,36708


COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,75391


P-154 EEN1G002 u Filtre de classe F (EF) MFR-355/400 F8 de S & P o
similar


Rend.: 1,000 98,23 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600


Subtotal: 4,32200 4,32200


Materials


BEN1G002 u Filtro de clase F(EF) MFR-355/400 F8 de S&P o
similar


1,000      x 87,42000 = 87,42000


Subtotal: 87,42000 87,42000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06483


COST DIRECTE 91,80683
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,42648


COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,23331


P-155 EEN1X003 u Filtre d'aire, de boses de fibra sisntetica, amb
capacitat de filtració F6, de dimensions 287x592x635
mm, muntat en portafiltres.


Rend.: 1,000 26,37 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600


0.6 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 17,58000 = 1,75800


Subtotal: 4,08400 4,08400


Materials


BEN1X003 u Filtre d'aire, de boses rígides, amb capacitat de
filtració F6, de dimensions 595x490x295 mm, muntat
en portafiltres.


1,000      x 20,56000 = 20,56000


Subtotal: 20,56000 20,56000


COST DIRECTE 24,64400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,72508


COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,36908


P-156 EENQX001 u Contenidor de conducte per a filtres de dimensions
287x595, amb estructura de xapa galvanitzada,
registrable, amb marc correder en forma de ´´U´´.
Marca ESCOCLIMA model CUBO300600, o
equivalent.


Rend.: 1,000 150,25 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


0.6 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,58000 = 8,79000


Subtotal: 20,42000 20,42000


Materials


BENQX001 U Contenidor de conducte per a filtres de dimensions
595x595, amb estructura de xapa galvanitzada,
registrable, amb marc correder en forma de ´´U´´.
Marca ESCOCLIMA model CUBO600600, o
equivalent.


1,000      x 120,00000 = 120,00000


Subtotal: 120,00000 120,00000


COST DIRECTE 140,42000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,82940


COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,24940


P-157 EEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire,
amb component de comunicació al sistema, 230 V de
tensió d'alimentació, col.locat encastat


Rend.: 1,000 293,26 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000


A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


Subtotal: 21,61000 21,61000


Materials


BEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovaci? d'aire,
amb component de comunicaci? al sistema, 230 V de
tensi? d'alimentaci?, per a encastar


1,000      x 252,14000 = 252,14000


Subtotal: 252,14000 252,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32415


COST DIRECTE 274,07415
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 19,18519


COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,25934


P-158 EEV31G01 u Control Centralizado de Sistema, pantalla
retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50 uds. Fuente
de alimentación incluida.


Rend.: 1,000 1.386,23 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 8,42000 8,42000


Materials


BEV31G01 u Control Centralizado de Sistema, pantalla
retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50 uds. Fuente
de alimentación incluida.


1,000      x 1.287,00000 = 1.287,00000


Subtotal: 1.287,00000 1.287,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12630


COST DIRECTE 1.295,54630
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 90,68824


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.386,23454


P-159 EEV31G02 u Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds, con
pantalla LCD retroiluminada.


Rend.: 1,000 121,49 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 8,42000 8,42000


Materials


BEV31G02 u Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds, con
pantalla LCD retroiluminada.


1,000      x 105,00000 = 105,00000


Subtotal: 105,00000 105,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12630


COST DIRECTE 113,54630
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,94824


COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,49454


P-160 EEV42002 u Instal.lació elèctrica de punt de control de fan-coil Rend.: 1,000 62,05 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,75000 = 7,37500


1ZZ 87,0 Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000


Subtotal: 18,73500 18,73500
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Materials


BEV420021 u Material per a instal.lació electrica de punt de control
de fan-coil


1,000      x 39,26000 = 39,26000


Subtotal: 39,26000 39,26000


COST DIRECTE 57,99500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,05965


COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,05465


P-161 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Rend.: 1,000 5,75 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 16,84000 = 1,17880


A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 14,75000 = 1,03250


Subtotal: 2,21130 2,21130


Materials


BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat


1,500      x 1,41000 = 2,11500


BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1


1,020      x 0,86000 = 0,87720


BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat


0,300      x 0,47000 = 0,14100


Subtotal: 3,13320 3,13320


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03317


COST DIRECTE 5,37767
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,37644


COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75411


P-162 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Rend.: 1,000 6,74 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 14,75000 = 1,32750


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 16,84000 = 1,51560


Subtotal: 2,84310 2,84310


Materials


BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat


0,300      x 0,90000 = 0,27000


BF5B4200 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1


1,020      x 1,30000 = 1,32600
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PARTIDES D'OBRA


BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques
de 3/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per
capil.laritat


1,500      x 1,21000 = 1,81500


Subtotal: 3,41100 3,41100


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265


COST DIRECTE 6,29675
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,44077


COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,73752


P-163 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Rend.: 1,000 7,69 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 16,84000 = 1,59980


A013M000 h Ajudant muntador 0,095 /R x 14,75000 = 1,40125


Subtotal: 3,00105 3,00105


Materials


BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat


1,500      x 1,37000 = 2,05500


BF5B5200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1


1,020      x 1,75000 = 1,78500


BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat


0,300      x 0,99000 = 0,29700


Subtotal: 4,13700 4,13700


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04502


COST DIRECTE 7,18307
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,50281


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,68588


P-164 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Rend.: 1,000 7,83 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,105 /R x 14,75000 = 1,54875


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,105 /R x 16,84000 = 1,76820


Subtotal: 3,31695 3,31695


Materials


BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat


0,300      x 1,43000 = 0,42900


BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a soldar


1,500      x 0,86000 = 1,29000







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 117


PARTIDES D'OBRA


per capil.laritat


BF5B6200 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1


1,020      x 2,19000 = 2,23380


Subtotal: 3,95280 3,95280


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04975


COST DIRECTE 7,31950
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,51237


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,83187


P-165 EF5B76B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Rend.: 1,000 14,67 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 14,75000 = 1,62250


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 16,84000 = 1,85240


Subtotal: 3,47490 3,47490


Materials


BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat


1,500      x 1,49000 = 2,23500


BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat


0,300      x 1,53000 = 0,45900


BF5B7300 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1


1,020      x 7,34000 = 7,48680


Subtotal: 10,18080 10,18080


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05212


COST DIRECTE 13,70782
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,95955


COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,66737


P-166 EF5B76G1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Rend.: 1,000 17,08 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 14,75000 = 1,62250


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 16,84000 = 1,85240


Subtotal: 3,47490 3,47490


Materials


BFY5CQG1 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat


0,300      x 1,53000 = 0,45900


BFW5A7G1 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat


1,500      x 1,49000 = 2,23500
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PARTIDES D'OBRA


BF5B73G1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1


1,020      x 9,55000 = 9,74100


Subtotal: 12,43500 12,43500


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05212


COST DIRECTE 15,96202
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,11734


COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,07937


P-167 EFB23452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment


Rend.: 1,000 2,70 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 14,75000 = 0,59000


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 16,84000 = 0,67360


Subtotal: 1,26360 1,26360


Materials


BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2


1,020      x 0,17000 = 0,17340


B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 2,400      x 0,28000 = 0,67200


BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió


1,000      x 0,02000 = 0,02000


BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió


0,300      x 1,25000 = 0,37500


Subtotal: 1,24040 1,24040


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01895


COST DIRECTE 2,52295
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,17661


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69956


P-168 EFB24452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment


Rend.: 1,000 2,99 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 16,84000 = 0,67360


A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 14,75000 = 0,59000


Subtotal: 1,26360 1,26360


Materials


B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 2,200      x 0,29000 = 0,63800


BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2


1,020      x 0,26000 = 0,26520
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PARTIDES D'OBRA


BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió


0,300      x 1,88000 = 0,56400


BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió


1,000      x 0,04000 = 0,04000


Subtotal: 1,50720 1,50720


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01895


COST DIRECTE 2,78975
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,19528


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98504


P-169 EFB25452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment


Rend.: 1,000 3,77 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 16,84000 = 0,84200


A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 14,75000 = 0,73750


Subtotal: 1,57950 1,57950


Materials


BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2


1,020      x 0,41000 = 0,41820


BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió


0,300      x 2,37000 = 0,71100


B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 2,000      x 0,37000 = 0,74000


BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió


1,000      x 0,05000 = 0,05000


Subtotal: 1,91920 1,91920


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02369


COST DIRECTE 3,52239
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,24657


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76896


P-170 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment


Rend.: 1,000 4,86 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 14,75000 = 0,88500


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 16,84000 = 1,01040


Subtotal: 1,89540 1,89540


Materials
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PARTIDES D'OBRA


BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2


1,020      x 0,65000 = 0,66300


BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió


0,300      x 3,29000 = 0,98700


B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,800      x 0,49000 = 0,88200


BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió


1,000      x 0,09000 = 0,09000


Subtotal: 2,62200 2,62200


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02843


COST DIRECTE 4,54583
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,31821


COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86404


P-171 EFQ33C6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà


Rend.: 1,000 7,06 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 16,84000 = 1,51560


A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 14,75000 = 1,32750


Subtotal: 2,84310 2,84310


Materials


BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000


1,020      x 3,42000 = 3,48840


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix


1,000      x 0,22000 = 0,22000


Subtotal: 3,70840 3,70840


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265


COST DIRECTE 6,59415
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,46159


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05574


P-172 EFQ33C7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà


Rend.: 1,000 7,10 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 14,75000 = 1,32750
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 16,84000 = 1,51560


Subtotal: 2,84310 2,84310


Materials


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix


1,000      x 0,22000 = 0,22000


BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000


1,020      x 3,46000 = 3,52920


Subtotal: 3,74920 3,74920


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265


COST DIRECTE 6,63495
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,46445


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09939


P-173 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà


Rend.: 1,000 8,05 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 14,75000 = 1,47500


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 16,84000 = 1,68400


Subtotal: 3,15900 3,15900


Materials


BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000


1,020      x 4,02000 = 4,10040


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix


1,000      x 0,22000 = 0,22000


Subtotal: 4,32040 4,32040


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04739


COST DIRECTE 7,52679
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,52687


COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05366


P-174 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà


Rend.: 1,000 8,78 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 14,75000 = 1,62250


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 16,84000 = 1,85240


Subtotal: 3,47490 3,47490


Materials


BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000


1,020      x 4,37000 = 4,45740


BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix


1,000      x 0,22000 = 0,22000


Subtotal: 4,67740 4,67740


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05212


COST DIRECTE 8,20442
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,57431


COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,77873


P-175 EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment


Rend.: 1,000 265,72 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 19,96000 = 0,49900


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,26000 = 0,58150


Subtotal: 1,08050 1,08050


Materials


BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució


1,000      x 1,21000 = 1,21000


BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment


1,000      x 246,03000 = 246,03000


Subtotal: 247,24000 247,24000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01621


COST DIRECTE 248,33671
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,38357


COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,72028


P-176 EG151522 u Caixa
deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf.


Rend.: 1,000 12,97 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,96000 = 2,99400


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800


Subtotal: 9,97200 9,97200


Materials


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada


1,000      x 0,25000 = 0,25000
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BG151522 u Caixa
deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,p/munt.superf.


1,000      x 1,90000 = 1,90000


Subtotal: 2,15000 2,15000


COST DIRECTE 12,12200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,84854


COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,97054


P-177 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada


Rend.: 1,000 16,83 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


Subtotal: 12,62800 12,62800


Materials


BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar


1,000      x 2,91000 = 2,91000


Subtotal: 2,91000 2,91000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18942


COST DIRECTE 15,72742
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,10092


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,82834


P-178 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment


Rend.: 1,000 19,05 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,96000 = 2,99400


Subtotal: 14,62400 14,62400


Materials


BG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment


1,000      x 2,93000 = 2,93000


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada


1,000      x 0,25000 = 0,25000


Subtotal: 3,18000 3,18000


COST DIRECTE 17,80400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,24628


COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,05028


P-179 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment


Rend.: 1,000 209,70 €


Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 23,26000 = 29,07500


A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 19,96000 = 24,95000


Subtotal: 54,02500 54,02500


Materials


BG1M13M0 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge


1,000      x 139,31000 = 139,31000


BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura


1,000      x 2,65000 = 2,65000


Subtotal: 141,96000 141,96000


COST DIRECTE 195,98500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 13,71895


COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,70395


P-180 EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment


Rend.: 1,000 401,34 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 19,96000 = 24,95000


A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 23,26000 = 29,07500


Subtotal: 54,02500 54,02500


Materials


BG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63
A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA
i sense interruptor diferencial


1,000      x 320,25000 = 320,25000


Subtotal: 320,25000 320,25000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81038


COST DIRECTE 375,08538
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 26,25598


COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,34135
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P-181 EG21H51H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


Rend.: 1,000 4,05 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 23,26000 = 0,81410


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


Subtotal: 1,81210 1,81210


Materials


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC


1,000      x 0,14000 = 0,14000


BG21H510 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V


1,020      x 1,80000 = 1,83600


Subtotal: 1,97600 1,97600


COST DIRECTE 3,78810
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,26517


COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05327


P-182 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


Rend.: 1,000 4,75 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040


Subtotal: 1,92840 1,92840


Materials


BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V


1,020      x 2,32000 = 2,36640


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC


1,000      x 0,14000 = 0,14000


Subtotal: 2,50640 2,50640


COST DIRECTE 4,43480
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,31044


COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74524


P-183 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


Rend.: 1,000 5,99 €
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Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 23,26000 = 1,00018


Subtotal: 1,99818 1,99818


Materials


BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V


1,020      x 3,39000 = 3,45780


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC


1,000      x 0,14000 = 0,14000


Subtotal: 3,59780 3,59780


COST DIRECTE 5,59598
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,39172


COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98770


P-184 EG21HB1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


Rend.: 1,000 13,17 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 23,26000 = 1,27930


Subtotal: 2,27730 2,27730


Materials


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC


1,000      x 0,14000 = 0,14000


BG21HB10 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V


1,020      x 9,70000 = 9,89400


Subtotal: 10,03400 10,03400


COST DIRECTE 12,31130
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,86179


COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,17309


P-185 EG21HD1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment


Rend.: 1,000 16,95 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,058 /R x 23,26000 = 1,34908


Subtotal: 2,34708 2,34708


Materials


BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC


1,000      x 0,14000 = 0,14000


BG21HD10 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V


1,020      x 13,09000 = 13,35180


Subtotal: 13,49180 13,49180


COST DIRECTE 15,83888
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,10872


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,94760


P-186 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat


Rend.: 1,000 1,36 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,37216


Subtotal: 0,77136 0,77136


Materials


BG22H710 84,0 Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa
emissió fums,i


1,020      x 0,48000 = 0,48960


Subtotal: 0,48960 0,48960


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01157


COST DIRECTE 1,27253
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,08908


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36161


P-187 EG22H715 m Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.c


Rend.: 1,000 1,35 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,37216


3ZZ H Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920


Subtotal: 0,77136 0,77136


Materials


BG22H710 84,0 Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa
emissió fums,i


1,020      x 0,48000 = 0,48960


Subtotal: 0,48960 0,48960
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PARTIDES D'OBRA


COST DIRECTE 1,26096
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,08827


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34923


P-188 EG2D0001 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 100
mm d'amplària, fixada amb suports


Rend.: 1,000 11,77 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 23,26000 = 1,53516


Subtotal: 2,53316 2,53316


Materials


BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates
metàl.liques


1,000      x 2,42000 = 2,42000


BG2D0001 m Safata reixeta acer galv. 100mm 1,000      x 6,05000 = 6,05000


Subtotal: 8,47000 8,47000


COST DIRECTE 11,00316
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,77022


COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,77338


P-189 EG2D940A m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 150
mm d'amplària, fixada amb suports


Rend.: 1,000 13,87 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 23,26000 = 1,53516


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


Subtotal: 2,53316 2,53316


Materials


BG2D9400 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat 1,000      x 8,01000 = 8,01000


BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates
metàl.liques


1,000      x 2,42000 = 2,42000


Subtotal: 10,43000 10,43000


COST DIRECTE 12,96316
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,90742


COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,87058


P-190 EG315184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub


Rend.: 1,000 6,17 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,26000 = 1,16300


Subtotal: 2,16100 2,16100
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Materials


BG315180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums


1,020      x 3,50000 = 3,57000


Subtotal: 3,57000 3,57000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03242


COST DIRECTE 5,76342
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,40344


COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16685


P-191 EG319000 u Punt de mecanisme (endoll, interruptor, polsador,...),
inclos conductor de coure s/UNE RZ1-K(AS) sota tub
lliure d'halogens de protecció 7 o 9 des de caixa de
derivació aillant amb tapa cargolada i entrades
elastiques o racords cargolats, inclosa la part
proporcional de linea des del caixa derivació sala amb
conductor, tub i caixa segons descripció anterior.
Completament instal.lat.


Rend.: 1,000 21,70 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


2121212 H Oficial 1a electricista 0,300 /R x 14,93000 = 4,47900


3ZZ H Ajudant electricista 0,300 /R x 19,96000 = 5,98800


Subtotal: 10,46700 10,46700


Materials


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada


1,000      x 0,25000 = 0,25000


BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment


1,000      x 1,28000 = 1,28000


BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x2,5 mm2


12,000      x 0,59000 = 7,08000


BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V


12,000      x 0,10000 = 1,20000


Subtotal: 9,81000 9,81000


COST DIRECTE 20,27700
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,41939


COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,69639


P-192 EG3190G1 u Punt de connexió (deteccio, polsador, i sirena...),
inclos conductor de 2x1,5 mm2 apantallat sota tub
lliure d'halogens de protecció 7 o 9 des de caixa de
derivació aillant amb tapa cargolada i entrades
elastiques o racords cargolats, inclosa la part
proporcional de linea des del caixa derivació sala amb
conductor, tub i caixa segons descripció anterior.
Completament instal.lat.


Rend.: 1,000 21,11 €
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Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,250 /R x 19,96000 = 4,99000


2121212 H Oficial 1a electricista 0,250 /R x 14,93000 = 3,73250


Subtotal: 8,72250 8,72250


Materials


BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar


1,000      x 2,91000 = 2,91000


BMD62G01 m Conductor trenat i apantallat, de 2 x 1,5 mm2 lliure
d'halogens de color vermell, col.locat en tub


10,000      x 0,81000 = 8,10000


Subtotal: 11,01000 11,01000


COST DIRECTE 19,73250
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,38128


COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,11378


P-193 EG319100 U Punt de llum, al sostre o a la paret, senzill, conmutat
o de creuament, inclos conductor de coure s/UNE
H07V-K baix tub lliure d'halogenurs de protecció 7 o 9
des de caixa de derivació aillant amb tapa atornillada i
entrades elastiques o racords cargolats i part
proporcional de linea des de caixa derivació sala amb
conductor, tub i caixa segons descripció anterior.
Completament instal.lat.


Rend.: 1,000 19,13 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,350 /R x 19,96000 = 6,98600


2121212 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 14,93000 = 5,22550


Subtotal: 12,21150 12,21150


Materials


BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V


6,000      x 0,10000 = 0,60000


BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x2,5 mm2


6,000      x 0,59000 = 3,54000


BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment


1,000      x 1,28000 = 1,28000


BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada


1,000      x 0,25000 = 0,25000


Subtotal: 5,67000 5,67000


COST DIRECTE 17,88150
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,25171


COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,13321
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P-194 EG31E506 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 m2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata


Rend.: 1,000 5,49 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,032 /R x 19,96000 = 0,63872


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 23,26000 = 0,74432


Subtotal: 1,38304 1,38304


Materials


BG31E500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 5x6 mm2


1,020      x 3,65000 = 3,72300


AUXG001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,014      x 1,50000 = 0,02100


Subtotal: 0,02100 0,02100


COST DIRECTE 5,12704
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,35889


COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48593


P-195 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment


Rend.: 1,000 2,77 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890


A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,96000 = 0,29940


Subtotal: 0,64830 0,64830


Materials


BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2


1,020      x 1,58000 = 1,61160


BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV


1,000      x 0,33000 = 0,33000


Subtotal: 1,94160 1,94160


COST DIRECTE 2,58990
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,18129


COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77119


P-196 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment


Rend.: 1,000 3,52 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,96000 = 0,29940


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890


Subtotal: 0,64830 0,64830


Materials







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 132


PARTIDES D'OBRA


BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV


1,000      x 0,33000 = 0,33000


BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2


1,020      x 2,27000 = 2,31540


Subtotal: 2,64540 2,64540


COST DIRECTE 3,29370
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,23056


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52426


P-197 EG31J602 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x10 mm2, muntat superficialment


Rend.: 1,000 15,44 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040


A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,96000 = 0,79840


Subtotal: 1,72880 1,72880


Materials


BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV


1,000      x 0,33000 = 0,33000


BG31J600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x10 mm2


1,020      x 12,13000 = 12,37260


Subtotal: 12,70260 12,70260


COST DIRECTE 14,43140
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,01020


COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44160


P-198 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub


Rend.: 1,000 15,09 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040


A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,96000 = 0,79840


Subtotal: 1,72880 1,72880


Materials


BG31J600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x10 mm2


1,020      x 12,13000 = 12,37260


Subtotal: 12,37260 12,37260


COST DIRECTE 14,10140
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,98710


COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08850
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P-199 EG3293G04 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub


Rend.: 1,000 1,12 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,010 /R x 19,96000 = 0,19960


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,26000 = 0,23260


Subtotal: 0,43220 0,43220


Materials


BG3293G04 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x2,5 mm2


1,020      x 0,60000 = 0,61200


Subtotal: 0,61200 0,61200


COST DIRECTE 1,04420
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,07309


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11729


P-200 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment


Rend.: 1,000 7,54 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600


A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,96000 = 2,99400


Subtotal: 5,32000 5,32000


Materials


BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus


1,000      x 0,33000 = 0,33000


BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580


Subtotal: 1,64580 1,64580


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07980


COST DIRECTE 7,04560
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,49319


COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53879


P-201 EG415819 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN


Rend.: 1,000 15,46 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


Subtotal: 7,48100 7,48100


Materials


BG415819 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,


1,000      x 6,55000 = 6,55000
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PARTIDES D'OBRA


d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics


1,000      x 0,42000 = 0,42000


Subtotal: 6,97000 6,97000


COST DIRECTE 14,45100
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,01157


COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,46257


P-202 EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN


Rend.: 1,000 20,66 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


2121212 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 14,93000 = 2,98600


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 6,97800 6,97800


Materials


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics


1,000      x 0,42000 = 0,42000


BG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN


1,000      x 11,78000 = 11,78000


AUXG02 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015      x 8,64000 = 0,12960


Subtotal: 0,12960 0,12960


COST DIRECTE 19,30760
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,35153


COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,65913


P-203 EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN


Rend.: 1,000 22,52 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


7ZZ H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 14,93000 = 2,98600


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 6,97800 6,97800


Materials


BG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,


1,000      x 11,98000 = 11,98000
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PARTIDES D'OBRA


de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics


1,000      x 0,42000 = 0,42000


AUXG02 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,193      x 8,64000 = 1,66752


Subtotal: 1,66752 1,66752


COST DIRECTE 21,04552
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,47319


COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,51871


P-204 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN


Rend.: 1,000 54,23 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,26000 = 5,34980


Subtotal: 9,34180 9,34180


Materials


BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN


1,000      x 40,92000 = 40,92000


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics


1,000      x 0,42000 = 0,42000


Subtotal: 41,34000 41,34000


COST DIRECTE 50,68180
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,54773


COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,22953


P-205 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN


Rend.: 1,000 55,52 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,26000 = 5,34980


A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 9,34180 9,34180


Materials


BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN


1,000      x 42,13000 = 42,13000
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PARTIDES D'OBRA


60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics


1,000      x 0,42000 = 0,42000


Subtotal: 42,55000 42,55000


COST DIRECTE 51,89180
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,63243


COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,52423


P-206 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN


Rend.: 1,000 69,53 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,26000 = 5,34980


A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 9,34180 9,34180


Materials


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics


1,000      x 0,42000 = 0,42000


BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN


1,000      x 55,08000 = 55,08000


Subtotal: 55,50000 55,50000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14013


COST DIRECTE 64,98193
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,54873


COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,53066


P-207 EG415DG02 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63
A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN


Rend.: 1,000 409,02 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 11,66780 11,66780


Materials


BG415DG02 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63
A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN


1,000      x 370,00000 = 370,00000
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PARTIDES D'OBRA


AUX001G03 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015      x 11,66000 = 0,17490


BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics


1,000      x 0,42000 = 0,42000


Subtotal: 370,59490 370,59490


COST DIRECTE 382,26270
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 26,75839


COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,02109


P-208 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN


Rend.: 1,000 93,12 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 12,13300 12,13300


Materials


BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN


1,000      x 74,50000 = 74,50000


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials


1,000      x 0,27000 = 0,27000


AUXG1010 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,081      x 1,50000 = 0,12150


Subtotal: 0,12150 0,12150


COST DIRECTE 87,02450
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,09172


COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,11622


P-209 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN


Rend.: 1,000 165,92 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 15,62200 15,62200


Materials


BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),


1,000      x 139,00000 = 139,00000
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PARTIDES D'OBRA


de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials


1,000      x 0,27000 = 0,27000


AUXG1010 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,116      x 1,50000 = 0,17400


Subtotal: 0,17400 0,17400


COST DIRECTE 155,06600
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,85462


COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,92062


P-210 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN


Rend.: 1,000 117,92 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000


Subtotal: 15,62200 15,62200


Materials


BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN


1,000      x 94,31000 = 94,31000


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials


1,000      x 0,27000 = 0,27000


Subtotal: 94,58000 94,58000


COST DIRECTE 110,20200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,71414


COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,91614


P-211 EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN


Rend.: 1,000 183,10 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000
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3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 15,62200 15,62200


Materials


BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN


1,000      x 155,00000 = 155,00000


BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials


1,000      x 0,27000 = 0,27000


AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,153      x 1,50000 = 0,22950


Subtotal: 0,22950 0,22950


COST DIRECTE 171,12150
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,97851


COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,10001


P-212 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, instal·lat


Rend.: 1,000 89,85 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores


1,000      x 75,20000 = 75,20000


Subtotal: 75,20000 75,20000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966


COST DIRECTE 83,97366
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,87816


COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,85182


P-213 EG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió


Rend.: 1,000 45,10 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 23,26000 = 7,21060


Subtotal: 8,20860 8,20860
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Materials


BG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1


1,000      x 33,82000 = 33,82000


Subtotal: 33,82000 33,82000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12313


COST DIRECTE 42,15173
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,95062


COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,10235


P-214 EG4R4F50 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió


Rend.: 1,000 55,57 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 23,26000 = 7,21060


Subtotal: 8,20860 8,20860


Materials


BG4R4F50 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1


1,000      x 43,60000 = 43,60000


Subtotal: 43,60000 43,60000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12313


COST DIRECTE 51,93173
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,63522


COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,56695


P-215 EG6115H0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material
plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble,
col·locada enrassada amb el paviment


Rend.: 1,000 66,37 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 19,96000 = 4,39120


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 23,26000 = 5,11720


Subtotal: 9,50840 9,50840


Materials


BG6115H0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material
plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble,
inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge


1,000      x 52,38000 = 52,38000


Subtotal: 52,38000 52,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14263


COST DIRECTE 62,03103
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,34217


COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,37320


P-216 EG61CEC8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 4 columnes, amb capacitat per a
8 mecanismes modulars, muntat encastat


Rend.: 1,000 26,92 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100


A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 19,96000 = 1,31736


Subtotal: 9,45836 9,45836


Materials


BG61CEC8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de 4 columnes, amb capacitat per a
8 mecanismes modulars, per a encastar


1,000      x 15,70000 = 15,70000


Subtotal: 15,70000 15,70000


COST DIRECTE 25,15836
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,76109


COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,91945


P-217 EG61U051 u Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un
element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària,
encastada en envà de guix laminat


Rend.: 1,000 1,02 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,010 /R x 19,96000 = 0,19960


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,26000 = 0,23260


Subtotal: 0,43220 0,43220


Materials


BG61U051 u Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un
element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària,
per a encastar en plaques de guix laminat


1,000      x 0,52000 = 0,52000


Subtotal: 0,52000 0,52000


COST DIRECTE 0,95220
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,06665


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01885


P-218 EG61U052 u Conjunt de dues caixes rodones amb peça d'unió per
a mecanismes universals, de 64 mm de diàmetre i 46
mm de fondària cadascuna, encastades en envà de
guix laminat


Rend.: 1,000 1,87 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,015 /R x 19,96000 = 0,29940


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890
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Subtotal: 0,64830 0,64830


Materials


BG6ZU050 u Peça d'unió per a caixes rodones d'encastar en
envans de guix laminat


1,000      x 0,06000 = 0,06000


BG61U051 u Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un
element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària,
per a encastar en plaques de guix laminat


2,000      x 0,52000 = 1,04000


Subtotal: 1,10000 1,10000


COST DIRECTE 1,74830
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,12238


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87068


P-219 EG61U054 u Conjunt de tres caixes rodones amb peces d'unió per
a mecanismes universals, de 64 mm de diàmetre i 46
mm de fondària cadascuna, encastades en envà de
guix laminat


Rend.: 1,000 3,28 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,26000 = 0,46520


3ZZ H Ajudant electricista 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920


Subtotal: 0,86440 0,86440


Materials


BG61U051 u Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un
element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària,
per a encastar en plaques de guix laminat


4,000      x 0,52000 = 2,08000


BG6ZU050 u Peça d'unió per a caixes rodones d'encastar en
envans de guix laminat


2,000      x 0,06000 = 0,12000


Subtotal: 2,20000 2,20000


COST DIRECTE 3,06440
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,21451


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27891


P-220 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat


Rend.: 1,000 9,33 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


Subtotal: 6,14368 6,14368


Materials


BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar


1,000      x 2,58000 = 2,58000


Subtotal: 2,58000 2,58000
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COST DIRECTE 8,72368
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,61066


COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33434


P-221 EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat


Rend.: 1,000 11,04 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


Subtotal: 6,14368 6,14368


Materials


BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar


1,000      x 4,08000 = 4,08000


Subtotal: 4,08000 4,08000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216


COST DIRECTE 10,31584
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,72211


COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,03794


P-222 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat


Rend.: 1,000 15,11 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


Subtotal: 6,14368 6,14368


Materials


BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar


1,000      x 7,89000 = 7,89000


Subtotal: 7,89000 7,89000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216


COST DIRECTE 14,12584
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,98881


COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,11464


P-223 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment


Rend.: 1,000 12,76 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,96000 = 3,65268


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


Subtotal: 7,14168 7,14168
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Materials


BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors


1,000      x 0,29000 = 0,29000


BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt,


1,000      x 4,49000 = 4,49000


Subtotal: 4,78000 4,78000


COST DIRECTE 11,92168
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,83452


COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75620


P-224 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada


Rend.: 1,000 9,98 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


3ZZ H Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468


Subtotal: 6,14368 6,14368


Materials


BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar


1,000      x 3,18000 = 3,18000


Subtotal: 3,18000 3,18000


COST DIRECTE 9,32368
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,65266


COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97634


P-225 EG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor


Rend.: 1,000 9,54 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


3ZZ H Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468


Subtotal: 6,14368 6,14368


Materials


BG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa


1,000      x 2,68000 = 2,68000


AUX0G9 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,062      x 1,50000 = 0,09300


Subtotal: 0,09300 0,09300
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COST DIRECTE 8,91668
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,62417


COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54085


P-226 EG638G01 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella protegida, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor


Rend.: 1,000 9,54 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


3ZZ H Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468


Subtotal: 6,14368 6,14368


Materials


BG638G01 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa


1,000      x 2,68000 = 2,68000


AUX0G9 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,062      x 1,50000 = 0,09300


Subtotal: 0,09300 0,09300


COST DIRECTE 8,91668
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,62417


COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54085


P-227 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment


Rend.: 1,000 10,82 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,96000 = 3,65268


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


Subtotal: 7,14168 7,14168


Materials


BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,30000 = 0,30000


BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà


1,000      x 2,67000 = 2,67000


Subtotal: 2,97000 2,97000


COST DIRECTE 10,11168
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,70782


COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81950


P-228 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat


Rend.: 1,000 13,92 €


Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,96000 = 2,65468


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


Subtotal: 6,14368 6,14368


Materials


BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar


1,000      x 6,77000 = 6,77000


Subtotal: 6,77000 6,77000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09216


COST DIRECTE 13,00584
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,91041


COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,91624


P-229 EG670001 u Previsió instal·lació en fals sostre per a projector,
incloent tub i cablejat elèctric 2x2,5(T2,5) CU 07Z1-k,
i 2 x Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina


Rend.: 1,000 58,65 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,750 /R x 19,96000 = 14,97000


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 23,26000 = 17,44500


Subtotal: 32,41500 32,41500


Materials


BG22H710 84,0 Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa
emissió fums,i


10,000      x 0,48000 = 4,80000


BG3293G04 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x2,5 mm2


10,000      x 0,60000 = 6,00000


BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265


20,000      x 0,58000 = 11,60000


Subtotal: 22,40000 22,40000


COST DIRECTE 54,81500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,83705


COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,65205


P-230 EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col.locat


Rend.: 1,000 1,96 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780


3ZZ H Ajudant electricista 0,016 /R x 19,96000 = 0,31936


Subtotal: 1,01716 1,01716


Materials


BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 0,81000 = 0,81000
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Subtotal: 0,81000 0,81000


COST DIRECTE 1,82716
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,12790


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95506


P-231 EG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu
alt, col.locat


Rend.: 1,000 3,68 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780


3ZZ H Ajudant electricista 0,016 /R x 19,96000 = 0,31936


Subtotal: 1,01716 1,01716


Materials


BG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu
alt


1,000      x 2,42000 = 2,42000


Subtotal: 2,42000 2,42000


COST DIRECTE 3,43716
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,24060


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67776


P-232 EG671G01 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 8 mòduls, preu alt,
col·locat


Rend.: 1,000 18,21 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780


3ZZ H Ajudant electricista 0,016 /R x 19,96000 = 0,31936


Subtotal: 1,01716 1,01716


Materials


BG671G01 u Marc per a mecanisme universal, de 6 elements, preu
alt


1,000      x 16,00000 = 16,00000


Subtotal: 16,00000 16,00000


COST DIRECTE 17,01716
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,19120


COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,20836


P-233 EG6711G05 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 4 mòduls, preu alt,
col·locat


Rend.: 1,000 10,93 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780


3ZZ H Ajudant electricista 0,016 /R x 19,96000 = 0,31936


Subtotal: 1,01716 1,01716
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Materials


BG671G05 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt


1,000      x 9,20000 = 9,20000


Subtotal: 9,20000 9,20000


COST DIRECTE 10,21716
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,71520


COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93236


P-234 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra


Rend.: 1,000 27,40 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,96000 = 5,30936


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 23,26000 = 6,18716


Subtotal: 11,49652 11,49652


Materials


BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra


1,000      x 4,12000 = 4,12000


BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard


1,000      x 9,82000 = 9,82000


Subtotal: 13,94000 13,94000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17245


COST DIRECTE 25,60897
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,79263


COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,40160


P-235 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment


Rend.: 1,000 38,47 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,96000 = 4,99000


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500


Subtotal: 10,80500 10,80500


Materials


BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment


1,000      x 24,99000 = 24,99000


Subtotal: 24,99000 24,99000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16208


COST DIRECTE 35,95708
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,51700


COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,47407
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P-236 EH11GG02 u Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i
difusor plàstic de color blanc, mòdul òptic estanc amb
LED 41W, 3400 lm i temperatura de color 4000K,
muntada encastada al sostre, amb connector push-in,
Marca PHILIPS model CORELINE RC127V
LED34S/840 PSU W60L60 OC


Rend.: 1,000 122,79 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580


3ZZ H Ajudant electricista 0,330 /R x 19,96000 = 6,58680


Subtotal: 14,26260 14,26260


Materials


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000


BH11GG02 u Lluminària encastada amb tecnología LED marca
PHILIPS model CoreLine Panel OC (UGR<19).
RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC o similar


1,000      x 100,10000 = 100,10000


Subtotal: 100,49000 100,49000


COST DIRECTE 114,75260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,03268


COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,78528


P-237 EH11GG03 u Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i
difusor plàstic de color blanc, mòdul òptic estanc amb
LED 41W, 3400 lm i temperatura de color 4000K,
muntada encastada al sostre, amb connector push-in,
Marca PHILIPS model CORELINE RC127V
LED34S/840 PSD W60L60 OC regulable DALI


Rend.: 1,000 153,49 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,330 /R x 19,96000 = 6,58680


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580


Subtotal: 14,26260 14,26260


Materials


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000


BH11GG03 u Llumenera encastada al sostre 60x60 cm. amb LED
40W Regulable


1,000      x 128,80000 = 128,80000


Subtotal: 129,19000 129,19000


COST DIRECTE 143,45260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,04168


COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,49428


P-238 EH11GG04 u Sensor de presència i controlador de l'enllumenat
interior regulador en funció de la llum natural, marca
PHILIPS model OCCUSWITHC DALI LRM2070
BASIC


Rend.: 1,000 126,11 €


Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580


3ZZ H Ajudant electricista 0,330 /R x 19,96000 = 6,58680


Subtotal: 14,26260 14,26260


Materials


BH11GG04 u Sensor i controlador de l'enllumenat interior PHILIPS
LRM2070


1,000      x 103,60000 = 103,60000


Subtotal: 103,60000 103,60000


COST DIRECTE 117,86260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,25038


COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,11298


P-239 EH11GG05 u Lluminària estanca, amb carcas i difusor de
policarbonat amb tecnología LED marca PHILIPS
model CoreLine WT120C LED60S/840 PSU L1500 o
similiar


Rend.: 1,000 125,78 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580


3ZZ H Ajudant electricista 0,330 /R x 19,96000 = 6,58680


Subtotal: 14,26260 14,26260


Materials


BH11GG05 u Lluminària estanca amb tecnología LED marca
PHILIPS model CoreLine WT120C LED60S/840 PSU
L1500


1,000      x 102,90000 = 102,90000


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000


Subtotal: 103,29000 103,29000


COST DIRECTE 117,55260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,22868


COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,78128


P-240 EH11GG06 u Detector de moviment d'altes prestacions marca
PHILIPS model LRM1070/00 SENSR MOV DET ST


Rend.: 1,000 85,67 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,330 /R x 19,96000 = 6,58680


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580


Subtotal: 14,26260 14,26260


Materials


BH11GG06 u Detector de moviment d'altes prestacions marca
PHILIPS model LRM1070/00 SENSR MOV DET ST


1,000      x 65,80000 = 65,80000


Subtotal: 65,80000 65,80000
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COST DIRECTE 80,06260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,60438


COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,66698


P-241 EH11GG07 u Detector de moviment d'altes prestacions marca
PHILIPS model LRM1080/00 SENSR MOV DET ST
IR


Rend.: 1,000 106,64 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580


3ZZ H Ajudant electricista 0,330 /R x 19,96000 = 6,58680


Subtotal: 14,26260 14,26260


Materials


BH11GG07 u Detector de moviment d'altes prestacions marca
PHILIPS model LRM1080/00 SENSR MOV DET ST
IR


1,000      x 85,40000 = 85,40000


Subtotal: 85,40000 85,40000


COST DIRECTE 99,66260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,97638


COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,63898


P-242 EH11GG08 u Lluminària estanca, amb carcas i difusor de
policarbonat amb tecnología LED marca PHILIPS
model CoreLine WT120C LED40S/840 PSU L1200 o
similiar


Rend.: 1,000 98,82 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,330 /R x 19,96000 = 6,58680


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580


Subtotal: 14,26260 14,26260


Materials


BH11GG08 u Lluminària estanca amb tecnología LED marca
PHILIPS model CoreLine WT120C LED40S/840 PSU
L1200


1,000      x 77,70000 = 77,70000


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000


Subtotal: 78,09000 78,09000


COST DIRECTE 92,35260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,46468


COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,81728


P-243 EH2D0G01 u Llumenera decorativa tipus downlight circular amb
LED 11 W 1100 lm i 3000K, amb reflector d'alumini,
connector push-in col.locada encastada. Marca
PHILIPS model CoreLine DN131B LED10S/830 PSU
PI6 ALU o similar


Rend.: 1,000 47,45 €


Unitats Preu Parcial Import







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 152


PARTIDES D'OBRA


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


0,000      x 0,39000 = 0,00000


BH2D5G01 u Downlight amb tecnología LED marca PHILIPS model
CoreLine DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU o
similar


1,000      x 35,70000 = 35,70000


Subtotal: 35,70000 35,70000


COST DIRECTE 44,34400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,10408


COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,44808


P-244 EH2D0G02 u Llumenera decorativa tipus downlight circular amb
LED 22 W 2200 lm i 3000K, amb reflector d'alumini,
connector push-in col.locada encastada. Marca
PHILIPS model CoreLine DN131B LED20S/830 PSU
PI6 ALU o similar


Rend.: 1,000 53,86 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000


BH2D5G02 u Downlight amb tecnología LED marca PHILIPS model
CoreLine DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU o
similar


1,000      x 41,30000 = 41,30000


Subtotal: 41,69000 41,69000


COST DIRECTE 50,33400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,52338


COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,85738


P-245 EH2D0G03 u Llumenera decorativa tipus aplic circular amb LED 18
W 1200 lm i 4000K, amb reflector d'alumini, connector
push-in col.locada superficialment. Marca PHILIPS
model CoreLine WL120V LED12S/840 PSR WH o
similar


Rend.: 1,000 65,84 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000
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BH2D5G03 u Aplic circular 18W amb tecnología LED marca
PHILIPS model CoreLine WL120V LED12S/840 PSR
WH o similar


1,000      x 52,50000 = 52,50000


Subtotal: 52,89000 52,89000


COST DIRECTE 61,53400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,30738


COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,84138


P-246 EH2D0G04 u Lluminaria encastada 12,5 W amb tecnología LED,
per a exterior IP65, marca SIMES model BLINKER o
similar


Rend.: 1,000 318,90 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000


BH2D5G04 u Lluminaria encastada 12,5 W amb tecnología LED,
per a exterior IP65, marca SIMES model BLINKER o
similar


1,000      x 289,00000 = 289,00000


Subtotal: 289,39000 289,39000


COST DIRECTE 298,03400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 20,86238


COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,89638


P-247 EH2D0G09 u Llumenera decorativa tipus downlight circular per a
exteriors IP 44 amb LED 22 W 2200 lm i 3000K, amb
reflector d'alumini, connector push-in col.locada
encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar


Rend.: 1,000 72,80 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


3ZZ H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200


Subtotal: 8,64400 8,64400


Materials


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000


BH2D5G09 u Downlight amb tecnología LED per a exterior IP44
marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar


1,000      x 59,00000 = 59,00000


Subtotal: 59,39000 59,39000
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PARTIDES D'OBRA


COST DIRECTE 68,03400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,76238


COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,79638


P-248 EH61RC69 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial


Rend.: 1,000 78,61 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,96000 = 2,99400


A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900


Subtotal: 6,48300 6,48300


Materials


BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment


1,000      x 0,39000 = 0,39000


BH61RH6A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt


1,000      x 66,50000 = 66,50000


Subtotal: 66,89000 66,89000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09725


COST DIRECTE 73,47025
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,14292


COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,61316


P-249 EHV3G000 u Sistema de control enllumenat sala conferencies, amb
possibilitat de poder programar escenes, composar
per controladors DALI per a regulació i control de 2
grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per
a col.locar en carril DIN, incloent programació
d'escenes, teclat amb escenes pre-programades,
muntat i connectat


Rend.: 1,000 3.278,20 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 16,84000 = 50,52000


A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 14,75000 = 22,12500


Subtotal: 72,64500 72,64500


Materials


BHV3G000 u Sistema de control enllumenat sala conferencies, amb
possibilitat de poder programar escenes, composar
per controladors DALI per a regulació i control de 2
grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per
a col.locar en carril DIN, incloent programació
d'escenes, teclat amb escenes pre-programades,
muntat i connectat


1,000      x 2.990,00000 = 2.990,00000


Subtotal: 2.990,00000 2.990,00000
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PARTIDES D'OBRA


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08968


COST DIRECTE 3.063,73468
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 214,46143


COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.278,19610


P-250 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà, col·locat sobre peu


Rend.: 1,000 124,39 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,125 /R x 14,62000 = 1,82750


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 17,34000 = 8,67000


Subtotal: 10,49750 10,49750


Materials


BJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà


1,000      x 105,15000 = 105,15000


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent


0,025      x 13,74000 = 0,34350


Subtotal: 105,49350 105,49350


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26244


COST DIRECTE 116,25344
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,13774


COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,39118


P-251 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació


Rend.: 1,000 216,36 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 14,62000 = 4,97080


A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 17,34000 = 21,67500


Subtotal: 26,64580 26,64580


Materials


BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà


1,000      x 174,73000 = 174,73000


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent


0,012      x 13,74000 = 0,16488


Subtotal: 174,89488 174,89488


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66615


COST DIRECTE 202,20683
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,15448


COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,36130
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PARTIDES D'OBRA


P-252 EJ18L2AC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu
mitjà, encastada a un taulell de cuina


Rend.: 1,000 57,79 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 14,62000 = 1,09650


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 17,34000 = 5,20200


Subtotal: 6,29850 6,29850


Materials


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent


0,025      x 13,74000 = 0,34350


BJ18L2AC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant i 50
cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a
encastar


1,000      x 47,21000 = 47,21000


Subtotal: 47,55350 47,55350


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15746


COST DIRECTE 54,00946
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,78066


COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,79012


P-253 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació


Rend.: 1,000 70,72 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 14,62000 = 2,19300


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 17,34000 = 10,40400


Subtotal: 12,59700 12,59700


Materials


BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions


1,000      x 51,27000 = 51,27000


B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent


0,015      x 13,74000 = 0,20610


BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques


0,245      x 6,96000 = 1,70520


Subtotal: 53,18130 53,18130


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31493


COST DIRECTE 66,09323
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,62653


COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,71975


P-254 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets


Rend.: 1,000 64,86 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 14,62000 = 2,19300







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 157


PARTIDES D'OBRA


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 17,34000 = 10,40400


Subtotal: 12,59700 12,59700


Materials


BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues
entrades de maniguets


1,000      x 47,83000 = 47,83000


Subtotal: 47,83000 47,83000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18896


COST DIRECTE 60,61596
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,24312


COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,85907


P-255 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´


Rend.: 1,000 24,26 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 14,62000 = 1,09650


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 17,34000 = 5,20200


Subtotal: 6,29850 6,29850


Materials


BJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´


1,000      x 16,28000 = 16,28000


Subtotal: 16,28000 16,28000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09448


COST DIRECTE 22,67298
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,58711


COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,26009


P-256 EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´


Rend.: 1,000 25,21 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 14,62000 = 1,09650


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 17,34000 = 5,20200


Subtotal: 6,29850 6,29850


Materials


BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´


1,000      x 17,17000 = 17,17000


Subtotal: 17,17000 17,17000







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 158


PARTIDES D'OBRA


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09448


COST DIRECTE 23,56298
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,64941


COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,21239


P-257 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques


Rend.: 1,000 69,80 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 16,84000 = 4,21000


Subtotal: 4,21000 4,21000


Materials


BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.


1,000      x 60,96000 = 60,96000


Subtotal: 60,96000 60,96000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06315


COST DIRECTE 65,23315
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,56632


COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,79947


P-258 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques


Rend.: 1,000 150,31 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 16,84000 = 5,89400


Subtotal: 5,89400 5,89400


Materials


BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm


1,000      x 134,49000 = 134,49000


Subtotal: 134,49000 134,49000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08841


COST DIRECTE 140,47241
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,83307


COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,30548


P-259 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques


Rend.: 1,000 285,32 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000
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Subtotal: 16,84000 16,84000


Materials


BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable


1,000      x 249,56000 = 249,56000


Subtotal: 249,56000 249,56000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25260


COST DIRECTE 266,65260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 18,66568


COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,31828


P-260 EJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques


Rend.: 1,000 31,79 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 16,84000 = 4,21000


Subtotal: 4,21000 4,21000


Materials


BJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm


1,000      x 25,44000 = 25,44000


Subtotal: 25,44000 25,44000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06315


COST DIRECTE 29,71315
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,07992


COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,79307


P-261 EJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda,
classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal
nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o
vertical, connectat a una bateria o a un ramal


Rend.: 1,000 110,51 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 14,62000 = 0,73100


A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 17,34000 = 3,46800


Subtotal: 4,19900 4,19900


Materials


BJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda,
classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal
nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o
vertical


1,000      x 99,02000 = 99,02000


Subtotal: 99,02000 99,02000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06299


COST DIRECTE 103,28199
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,22974


COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,51172


P-262 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, instal·lat encastat en mur


Rend.: 1,000 160,19 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,75000 = 7,37500


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 15,79500 15,79500


Materials


BJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar


1,000      x 133,68000 = 133,68000


Subtotal: 133,68000 133,68000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23693


COST DIRECTE 149,71193
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,47983


COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,19176


P-263 EJMZ1PR5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a
connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida
roscada de diàmetre 20mm, per a façanes, muntada


Rend.: 1,000 21,75 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 14,75000 = 2,95000


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800


Subtotal: 6,31800 6,31800


Materials


BJMZ1PR5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a
connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida
roscada de diàmetre 20mm, per a façanes


1,000      x 13,91000 = 13,91000


Subtotal: 13,91000 13,91000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09477


COST DIRECTE 20,32277
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,42259


COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,74536


P-264 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment


Rend.: 1,000 32,79 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 16,84000 = 4,04160
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A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 14,75000 = 3,54000


Subtotal: 7,58160 7,58160


Materials


BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,35000 = 0,35000


BM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície


1,000      x 22,60000 = 22,60000


Subtotal: 22,95000 22,95000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11372


COST DIRECTE 30,64532
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,14517


COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,79050


P-265 EM1212G1 u Subministrament i instal·lació de central convencional
microprocessada de 4 zones. Disposa de leds per
visualitzar l'estat del sistema i indicació individual de
la zona en alarma i avaria / anul·lat / proves.
Incorporen clau de seguretat per restringir l'accés a
certes funcions del sistema com l'activació i atur de
les sirenes, rearmament de sistema, prova d'equips i
accés a la programació. Equipada amb dues sortides
supervisades configurables amb un primer període de
temps dedicat a la confirmació de l'esdeveniment a la
central (0, 30, 60 i 90 segons) i un segon període de
verificació abans de l'activació de les sirenes (0-10
minuts) ; una sortida AUX de 24 Vcc per a
l'alimentació d'equips externs (0,5 A) i dues entrades
configurables per a rearmament remot, evacuació,
etc. Inclou 2 bateries de 12 Vcc 7 A / h i targeta
NFS8REL. Dimensions en mm: 356 (ample) x 318
(alt) x 96 (fons). D'acord amb el Reglament (UE) nº
305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes
de la construcció. Totalment instal·lada, programada i
funcionant segons plànols i plec de condicions.Marca
NOTIFIER Model NFS4 o similar
.


Rend.: 1,000 453,49 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 1,700 /R x 14,75000 = 25,07500


A012M000 h Oficial 1a muntador 1,700 /R x 16,84000 = 28,62800


Subtotal: 53,70300 53,70300


Materials


BM1212G1 u Subministrament i instal·lació de central convencional
microprocessada de 4 zones. Disposa de leds per
visualitzar l'estat del sistema i indicació individual de
la zona en alarma i avaria / anul·lat / proves.
Incorporen clau de seguretat per restringir l'accés a
certes funcions del sistema com l'activació i atur de
les sirenes, rearmament de sistema, prova d'equips i
accés a la programació. Equipada amb dues sortides
supervisades configurables amb un primer període de
temps dedicat a la confirmació de l'esdeveniment a la
central (0, 30, 60 i 90 segons) i un segon període de
verificació abans de l'activació de les sirenes (0-10
minuts) ; una sortida AUX de 24 Vcc per a
l'alimentació d'equips externs (0,5 A) i dues entrades
configurables per a rearmament remot, evacuació,


1,000      x 368,47000 = 368,47000
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etc. Inclou 2 bateries de 12 Vcc 7 A / h i targeta
NFS8REL. Dimensions en mm: 356 (ample) x 318
(alt) x 96 (fons).


D'acord amb el Reglament (UE) nº 305/2011 del
Parlament Europeu relatiu als productes de la
construcció.


Totalment instal·lada, programada i funcionant
segons plànols i plec de condicions.


Marca NOTIFIER Model NFS4.


BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció


1,000      x 0,57000 = 0,57000


AUX0G6 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,718      x 1,50000 = 1,07700


Subtotal: 1,07700 1,07700


COST DIRECTE 423,82000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 29,66740


COST EXECUCIÓ MATERIAL 453,48740


P-266 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior


Rend.: 1,000 33,04 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 14,75000 = 3,54000


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 16,84000 = 4,04160


Subtotal: 7,58160 7,58160


Materials


BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior


1,000      x 22,60000 = 22,60000


BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000


Subtotal: 23,18000 23,18000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11372


COST DIRECTE 30,87532
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,16127


COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,03660


P-267 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior


Rend.: 1,000 69,64 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 14,75000 = 3,54000


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 16,84000 = 4,04160


Subtotal: 7,58160 7,58160
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Materials


BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior


1,000      x 56,81000 = 56,81000


BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000


Subtotal: 57,39000 57,39000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11372


COST DIRECTE 65,08532
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,55597


COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,64130


P-268 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11,
muntat superficialment


Rend.: 1,000 16,76 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 14,75000 = 3,54000


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 16,84000 = 4,04160


Subtotal: 7,58160 7,58160


Materials


BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma


1,000      x 0,29000 = 0,29000


BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment


1,000      x 7,68000 = 7,68000


Subtotal: 7,97000 7,97000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11372


COST DIRECTE 15,66532
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,09657


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,76190


P-269 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret


Rend.: 1,000 50,70 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800


A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 14,75000 = 2,95000


Subtotal: 6,31800 6,31800


Materials


BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,32000 = 0,32000


BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat


1,000      x 40,65000 = 40,65000


Subtotal: 40,97000 40,97000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09477


COST DIRECTE 47,38277
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,31679


COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,69956


P-270 EMD11NL6 u Detector d'infraroigs passiu, amb una cobertura lateral
<=1 m, amb un abast longitudinal <=20 m, muntat
superficialment a la paret


Rend.: 1,000 97,49 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


1ZZ 87,0 Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000


A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 14,75000 = 3,68750


Subtotal: 9,36750 9,36750


Materials


BMD11NL6 u Detector d'infraroigs passiu, amb <=1 m de cobertura
lateral màxima, i <=20 m d'abast longitudinal màxim,
per a muntar superficialment a la paret


1,000      x 81,44000 = 81,44000


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000


Subtotal: 81,74000 81,74000


COST DIRECTE 91,10750
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,37753


COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,48503


P-271 EMD311A8 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit
instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció,
alarma acústica i senyal lluminós, muntada a l'exterior


Rend.: 1,000 259,87 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


1ZZ 87,0 Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000


A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 14,75000 = 29,50000


Subtotal: 74,94000 74,94000


Materials


BMD311A8 u Central de seguretat antirobatori amb un circuit
instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció,
alarma acústica i senyal lluminós, per a muntar a
l'exterior


1,000      x 167,33000 = 167,33000


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000


Subtotal: 167,93000 167,93000


COST DIRECTE 242,87000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,00090


COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,87090


P-272 EMD3G009 u Posada en marxa i certificació de la instal.lació Rend.: 1,000 172,53 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


1ZZ 87,0 Oficial 1a muntador 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000


A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 14,75000 = 59,00000
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Subtotal: 161,24000 161,24000


COST DIRECTE 161,24000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,28680


COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,52680


P-273 EMD3G100 u Posada en marxa i certificació de la instal.lació Rend.: 1,000 8,51 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


1ZZ 87,0 Oficial 1a muntador 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200


Subtotal: 7,95200 7,95200


COST DIRECTE 7,95200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,55664


COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50864


P-274 EMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de
color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m
de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació
amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb
tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP
55, col·locada


Rend.: 1,000 107,10 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 14,75000 = 22,12500


A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 16,84000 = 25,26000


Subtotal: 47,38500 47,38500


Materials


BMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de
color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m
de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació
amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb
tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55


1,000      x 52,00000 = 52,00000


Subtotal: 52,00000 52,00000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71078


COST DIRECTE 100,09578
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,00670


COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,10248


P-275 EMD624G1 m Subministrament i instal·lació de metre lineal de cable
mànega 2x1.5-LHR. Format per un parell de fils
trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca
HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per
metre. Pantalla d'alumini amb fil de drenatge.
Resistent al foc segons UNE 50200. De color vermell
i coure polit flexible, resistent al foc i lliure d'halògens.
Aïllament de silicona. Instal·lat sota tub corrugat de
16 mm. Execució en superfície i en certs trams de
paret. Fins i tot p.p. de caixes de derivació, regletes,
suports i petit material. Totalment mesura la longitud
instal·lat, connexionat i provat. Marca HONEYWELL


Rend.: 1,000 1,38 €
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LIFE SAFETY Model 2x1.5-LHR.


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 16,84000 = 0,25260


Subtotal: 0,47385 0,47385


Materials


BMD62G01 m Conductor trenat i apantallat, de 2 x 1,5 mm2 lliure
d'halogens de color vermell, col.locat en tub


1,000      x 0,81000 = 0,81000


Subtotal: 0,81000 0,81000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00711


COST DIRECTE 1,29096
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,09037


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38132


P-276 EMD62603 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2,
col·locat en tub


Rend.: 1,000 0,85 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 16,84000 = 0,25260


A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125


Subtotal: 0,47385 0,47385


Materials


BMD62600 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 1,050      x 0,30000 = 0,31500


Subtotal: 0,31500 0,31500


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00711


COST DIRECTE 0,79596
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,05572


COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85167


P-277 EMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació
d'elements, mesures de salvament i vies d'evacuació,
de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE y DIN, fixada mecànicament


Rend.: 1,000 9,08 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


1ZZ 87,0 Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800


Subtotal: 5,62050 5,62050


Materials


BMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament


1,000      x 2,87000 = 2,87000
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Subtotal: 2,87000 2,87000


COST DIRECTE 8,49050
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,59434


COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08484


P-278 EMDWB0G1 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de
2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3 i muntat
superficialment


Rend.: 1,000 126,95 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 16,84000 = 3,03120


A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 14,75000 = 2,21250


Subtotal: 5,24370 5,24370


Materials


B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000


BMDWB0G1 u Caixa per a pany elèctric, amb indicador lluminós, per
a muntar superficialment


1,000      x 113,00000 = 113,00000


AUX001G7 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,070      x 1,50000 = 0,10500


Subtotal: 0,10500 0,10500


COST DIRECTE 118,64870
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,30541


COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,95411


P-279 EN215427 u Vàlvula esfera+rosca,DN=
3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.


Rend.: 1,000 19,61 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 14,75000 = 2,06500


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 16,84000 = 2,35760


Subtotal: 4,42260 4,42260


Materials


BN215420 u Vàlvula esfera+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze 1,000      x 13,90000 = 13,90000


Subtotal: 13,90000 13,90000


COST DIRECTE 18,32260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,28258


COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,60518


P-280 EP213120 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN, col·locat


Rend.: 1,000 107,92 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,75000 = 7,37500


Subtotal: 15,79500 15,79500


Materials


BP213120 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN


1,000      x 84,83000 = 84,83000


Subtotal: 84,83000 84,83000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23693


COST DIRECTE 100,86193
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,06033


COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,92226


P-281 EP22934B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en una columna, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, muntada encastada


Rend.: 1,000 415,46 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 2,800 /R x 14,75000 = 41,30000


A012M000 h Oficial 1a muntador 2,800 /R x 16,84000 = 47,15200


Subtotal: 88,45200 88,45200


Materials


BP22934B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en una columna, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, per a muntatge encastat


1,000      x 298,50000 = 298,50000


Subtotal: 298,50000 298,50000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,32678


COST DIRECTE 388,27878
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 27,17951


COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,45829


P-282 EP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat


Rend.: 1,000 92,56 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 14,75000 = 29,50000


A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 16,84000 = 33,68000


Subtotal: 63,18000 63,18000


Materials


BP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat


1,000      x 22,38000 = 22,38000


Subtotal: 22,38000 22,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94770


COST DIRECTE 86,50770
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,05554


COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,56324


P-283 EP254370 u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica ,
amb secret de conversació i dos pulsadors per a
obertura i addicional, col·locat


Rend.: 1,000 59,88 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 14,75000 = 2,95000


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800


Subtotal: 6,31800 6,31800


Materials


BP254370 u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica ,
amb secret de conversació i dos pulsadors per a
obertura i addicional


1,000      x 49,55000 = 49,55000


Subtotal: 49,55000 49,55000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09477


COST DIRECTE 55,96277
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,91739


COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,88016


P-284 EP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils
per a distribució en planta amb 1 sortida de derivació i
una sortida de pas, col·locat


Rend.: 1,000 36,11 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,75000 = 7,37500


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 15,79500 15,79500


Materials


BP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils
per a distribució en planta amb 1 sortida de derivació i
una sortida de pas


1,000      x 17,72000 = 17,72000


Subtotal: 17,72000 17,72000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23693


COST DIRECTE 33,75193
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,36263


COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,11456


P-285 EP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub


Rend.: 1,000 5,37 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 16,84000 = 2,69440


A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 14,75000 = 1,91750


Subtotal: 4,61190 4,61190


Materials


BP271B00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de
cables, de secció 0,64 mm2 cada un


1,050      x 0,32000 = 0,33600


Subtotal: 0,33600 0,33600


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06918


COST DIRECTE 5,01708
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,35120


COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36827


P-286 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal


Rend.: 1,000 1,45 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 16,84000 = 0,25260


A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125


Subtotal: 0,47385 0,47385


Materials


BP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2


1,050      x 0,83000 = 0,87150


Subtotal: 0,87150 0,87150


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00711


COST DIRECTE 1,35246
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,09467


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44713


P-287 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària,
col·locat


Rend.: 1,000 9,91 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 14,75000 = 0,44250


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 16,84000 = 0,50520


Subtotal: 0,94770 0,94770


Materials


BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària


1,000      x 8,30000 = 8,30000


Subtotal: 8,30000 8,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01422


COST DIRECTE 9,26192
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,64833


COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,91025


P-288 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor


Rend.: 1,000 19,65 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 16,84000 = 3,70480


Subtotal: 3,70480 3,70480


Materials


BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa


1,000      x 14,60000 = 14,60000


Subtotal: 14,60000 14,60000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05557


COST DIRECTE 18,36037
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,28523


COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,64560


P-289 EP74G311 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 18 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
fixat al parament


Rend.: 1,000 425,00 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,75000 = 7,37500


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000


Subtotal: 15,79500 15,79500


Materials


BP74G310 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 18 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau


1,000      x 381,16000 = 381,16000


Subtotal: 381,16000 381,16000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23693


COST DIRECTE 397,19193
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 27,80343


COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,99536
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P-290 EP7Z11G1 u Panell amb 48 connectors RJ45 categoria 6 UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, fixat mecànicament


Rend.: 1,000 181,99 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


1ZZ 87,0 Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000


A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,75000 = 7,37500


Subtotal: 18,73500 18,73500


Materials


BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària


1,000      x 151,35000 = 151,35000


Subtotal: 151,35000 151,35000


COST DIRECTE 170,08500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,90595


COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,99095


P-291 EQ514A81 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm
de gruix, preu alt, de 260 cm de llargària i 70 cm
d'amplada, i sòcol de 10 cm d'alçada, col·locat sobre
suport mural i encastat al parament, i formació de
forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el
cantell interior polit, de forma circular o oval, per a
encastar aparells sanitaris.


Rend.: 1,000 266,27 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000


A0140000 h Manobre 0,500 /R x 14,36000 = 7,18000


Subtotal: 24,02000 24,02000


Materials


BQ514A80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària


0,700      x 61,01000 = 42,70700


BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius


3,500      x 16,72000 = 58,52000


D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra


0,0053      x 70,72820 = 0,37486


Subtotal: 101,60186 101,60186


Partides d'obra


EQ5Z1BA0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural
granítica, amb el cantell interior polit, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris


1,000      x 122,62824 = 122,62824


Subtotal: 122,62824 122,62824


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60050


COST DIRECTE 248,85060
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,41954


COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,27014







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 173


PARTIDES D'OBRA


EQ5Z1BA0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural
granítica, amb el cantell interior polit, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris


Rend.: 1,000 131,21 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012R000 h Oficial 1a marbrista 7,200 /R x 16,78000 = 120,81600


Subtotal: 120,81600 120,81600


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,81224


COST DIRECTE 122,62824
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,58398


COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,21222


EQ7115DF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret


Rend.: 1,000 191,43 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013A000 h Ajudant fuster 0,180 /R x 14,75000 = 2,65500


A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 17,08000 = 9,39400


Subtotal: 12,04900 12,04900


Materials


BQ7126A1 m Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips


0,510      x 14,46000 = 7,37460


BQ7115DF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges


1,000      x 159,30000 = 159,30000


Subtotal: 166,67460 166,67460


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18074


COST DIRECTE 178,90434
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 12,52330


COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,42764


EQ7116BF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret


Rend.: 1,000 154,90 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 17,08000 = 6,83200


A013A000 h Ajudant fuster 0,130 /R x 14,75000 = 1,91750


Subtotal: 8,74950 8,74950


Materials


BQ7126A1 m Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips


0,612      x 14,46000 = 8,84952


BQ7116BF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta


1,000      x 127,04000 = 127,04000
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d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges


Subtotal: 135,88952 135,88952


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13124


COST DIRECTE 144,77026
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,13392


COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,90418


EQ7128BF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret


Rend.: 1,000 175,56 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A013A000 h Ajudant fuster 0,130 /R x 14,75000 = 1,91750


A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 17,08000 = 6,83200


Subtotal: 8,74950 8,74950


Materials


BQ7128BF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges


1,000      x 143,39000 = 143,39000


BQ7126A1 m Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips


0,816      x 14,46000 = 11,79936


Subtotal: 155,18936 155,18936


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13124


COST DIRECTE 164,07010
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,48491


COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,55501


P-292 ESCALA m2 Repla i graons de plafons d'acer galvanitzat 'tramex'
formant una superfície de 2,47 m² de replà i 5 graons
de 1,50 m inclús p.p. perfils de sustentació inferior
segons plànols d'estructura, totalment instal·lada


Rend.: 1,000 150,35 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-293 ESCO u Conjunt de bastiment i portes per armari de registre
d'escomeses de mida total 2,50x2,00 m format per
bastiment de pletina 150x4 mm collat al formigó amb
tacs i dues portes de perfils galvanitzats en calent i
parament de planxa d'acer de 1,5 mm plegada,
troquelada i soldada, amb frontisses 110º i panys amb
tanca segons determinacions companyia elèctrica i
SOREA d'acord als plànols de detall, tot plegat pintat
amb una capa d'emprimació i dues marteleé.


Rend.: 1,000 450,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-294 EY0213G1 PA Partida alçada a justificar per a connexionat edifici a
la xarxa de aigua municipal, incloent accessoris i p.p.
de petit material per a la seva total execució


Rend.: 1,000 1.200,00 €


______________________________________________________________________________________________________________
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P-295 EY0213G2 PA Partida alçada a justificar de connexionat a la xarxa
de sanejament municipal, incloent accessoris i p.p. de
petit material per a la seva total execució


Rend.: 1,000 1.200,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-296 EY02G001 u Partida a alçada a justificar d'ajudes del ram de paleta
a les instal.lacions


Rend.: 1,000 1.076,51 €


______________________________________________________________________________________________________________


F9F1521C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10


Rend.: 1,000 28,81 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,325 /R x 16,78000 = 5,45350


A0140000 h Manobre 0,435 /R x 14,36000 = 6,24660


A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 14,91000 = 0,29820


Subtotal: 11,99830 11,99830


Maquinària


C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,63000 = 0,13260


Subtotal: 0,13260 0,13260


Materials


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


1,020      x 12,00000 = 12,24000


B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 17,64000 = 0,81144


D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra


0,0105      x 148,62191 = 1,56053


Subtotal: 14,61197 14,61197


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17997


COST DIRECTE 26,92284
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,88460


COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80744


P-297 FOLRE u Folrat de columna de 1200x600 mm 2 costats
subjecte amb U a paret. Alçada màxima 2700 mm,
amb amb panell de resines fenòliques 13 mm, color a
determinar.


Rend.: 1,000 522,39 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-298 FRIGO01 m2 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de
80mm junta seca per terra. formats per dos xapes
metàl·liques nervades de 0,5mm d'espessor amb
nucli central de poliisocianurat BS1D0 injectat amb
densitat 38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc.


Rend.: 1,000 50,82 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-299 FRIGO02 m2 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de
80mm junta seca per parets formats per dos xapes
metàl·liques nervades de 0,5mm d'espessor amb
nucli central de poliisocianurat BS1D0 injectat amb
densitat 38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc.


Rend.: 1,000 50,82 €


______________________________________________________________________________________________________________
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P-300 FRIGO03 u Porta pivotant de fulla compacta superposada sobre
marc i rematada amb motllures laterals d'alumini
anoditzat. Carcassa interior segons gruixos. Aïllament
en poliuretà injectat de una densitat de 40/45 Kg/m .
Farratges: Composició amb color gris, tancament
automàtic d'un put en alumini, amb obertura interior,
frontisses verticals. Estanquitat mitjançant rivet de
cautxú molt adaptable. Marc d'alumini extrusionat
amb forma de L amb doble ruptura tèrmica. Color
lacat blanc. Pany amb clau G1021 amb espiell doble
vidre de 300x300mm i barra antipànic.
Mides 900x2100mm.


Rend.: 1,000 1.830,32 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-301 FRIGO04 m2 Subministrament i muntatge de tauler de bedoll. Rend.: 1,000 56,54 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-302 GUIA m Subministrament i inserció de guia per cortina
enrasada amb el cel-ras.


Rend.: 1,000 29,12 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-303 IMPER m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, mitja canya de radi 6
cm, feta amb morter de ciment, membrana per a
impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma
UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial
5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i
col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil.


Rend.: 1,000 46,82 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà


1,000      x 10,27272 = 10,27272


E713EB68 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora
amb geotèxtil


1,000      x 28,36147 = 28,36147


E9UZ5MD0 m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment 0,820      x 6,24361 = 5,11976


Subtotal: 43,75395 43,75395


COST DIRECTE 43,75395
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,06278


COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,81673


P-304 JOCSOC u Joc de sòcol per escala de terratzo llis de gra petit,
preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6


Rend.: 1,000 14,32 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-305 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de


Rend.: 1,000 5,40 €
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façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 16,84000 = 1,34720


A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 14,75000 = 2,36000


Subtotal: 3,70720 3,70720


Maquinària


C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 32,21000 = 1,28840


Subtotal: 1,28840 1,28840


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05561


COST DIRECTE 5,05121
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,35358


COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40479


P-306 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats


Rend.: 1,000 0,10 €


Unitats Preu Parcial Import


Materials


B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats


1,000      x 0,09000 = 0,09000


Subtotal: 0,09000 0,09000


COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,00630


COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09630


P-307 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor


Rend.: 1,000 263,42 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 14,91000 = 89,46000


A0125000 h Oficial 1a soldador 1,500 /R x 16,84000 = 25,26000
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A0140000 h Manobre 5,000 /R x 14,36000 = 71,80000


Subtotal: 186,52000 186,52000


Maquinària


C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,500 /R x 6,61000 = 9,91500


C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 3,000 /R x 15,65000 = 46,95000


Subtotal: 56,86500 56,86500


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,79780


COST DIRECTE 246,18280
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,23280


COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,41560


K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba


Rend.: 1,000 97,37 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0140000 h Manobre 0,276 /R x 14,36000 = 3,96336


Subtotal: 3,96336 3,96336


Maquinària


C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 155,18000 = 17,84570


Subtotal: 17,84570 17,84570


Materials


B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I


1,020      x 67,74000 = 69,09480


Subtotal: 69,09480 69,09480


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09908


COST DIRECTE 91,00294
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,37021


COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,37315


K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components


Rend.: 1,000 16,63 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200


Subtotal: 5,05200 5,05200


Materials


B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural


0,800      x 12,96000 = 10,36800


Subtotal: 10,36800 10,36800
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12630


COST DIRECTE 15,54630
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,08824


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,63454


P-308 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant
morter de ciment i resines epoxi modificades


Rend.: 1,000 16,64 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0121000 h Oficial 1a 0,510 /R x 16,84000 = 8,58840


Subtotal: 8,58840 8,58840


Materials


B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió


1,200      x 5,62000 = 6,74400


Subtotal: 6,74400 6,74400


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21471


COST DIRECTE 15,54711
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,08830


COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,63541


K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2


Rend.: 1,000 1,25 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 14,69000 = 0,14690


A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 16,84000 = 0,20208


Subtotal: 0,34898 0,34898


Materials


B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,17000 = 0,01404


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


1,000      x 0,80116 = 0,80116


Subtotal: 0,81520 0,81520


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00523


COST DIRECTE 1,16941
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,08186


COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25127


K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20, 16 o
12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
SEGONS DETALL DE PLÀNOLS


Rend.: 1,000 11,56 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 14,91000 = 3,28020
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A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 16,84000 = 2,10500


Subtotal: 5,38520 5,38520


Maquinària


C200F000 h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,35000 = 0,73700


C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750


Subtotal: 0,93450 0,93450


Materials


B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar


0,200      x 15,52000 = 3,10400


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


2,160      x 0,60000 = 1,29600


Subtotal: 4,40000 4,40000


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08078


COST DIRECTE 10,80048
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,75603


COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,55651


K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist


Rend.: 1,000 65,42 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra


A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 16,84000 = 26,60720


A0133000 h Ajudant encofrador 1,437 /R x 14,69000 = 21,10953


Subtotal: 47,71673 47,71673


Materials


B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos


0,0151      x 22,49000 = 0,33960


B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695


B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 227,13000 = 0,86309


B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos


1,100      x 1,28000 = 1,40800


B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús


1,150      x 7,67000 = 8,82050


B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,75000 = 0,16500


B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,38000 = 0,49324


Subtotal: 12,22638 12,22638


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,19292


COST DIRECTE 61,13603
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,27952


COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,41555


P-309 M3ZP1AE1 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament
existent, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8
kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos


Rend.: 1,000 62,86 €
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components i baixa viscositat i pont d'unió entre
superficies de formigó amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components. CONNEXIÓ
SABATES FONAMENTS INTERROMPUTS PER
ENCEPATS


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components


1,000      x 15,54630 = 15,54630


K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20, 16 o
12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
SEGONS DETALL DE PLÀNOLS


4,000      x 10,80048 = 43,20192


Subtotal: 58,74822 58,74822


COST DIRECTE 58,74822
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,11238


COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,86060


P-310 M45224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 amb tauler de
fusta de pi, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 AMB
FORMACIÓ DE FORATS SEGONS PLÀNOLS
D'ALÇAT I ESTRUCTURA


Rend.: 1,000 679,59 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba


1,000      x 92,44408 = 92,44408


E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


60,000      x 1,16505 = 69,90300


E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist


20,000      x 23,63928 = 472,78560


Subtotal: 635,13268 635,13268


COST DIRECTE 635,13268
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 44,45929


COST EXECUCIÓ MATERIAL 679,59197


P-311 MAMPA m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul A: cec en la seva totalitat. Modulació
Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90 mm.
Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat
Sendzimir i bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat
segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z).
Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols


Rend.: 1,000 218,81 €







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/12/17 Pàg.: 182


PARTIDES D'OBRA


polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa
de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm
revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La
modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat.
El panell tanca amb rivet de PVC de 2 mm que
proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el
terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de llana
mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de
densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma
UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001:
2008 certificat per LLOYD'S Register Quality
Assurance.


______________________________________________________________________________________________________________


P-312 MAMPA01 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul A: envidrat en la seva totalitat.
Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90
mm. Format Per una Estructura perimetral d'acer
galvanitzat Sendzimir i bastiments d'alumini 6063-T5,
Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols
polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa
de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm
revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La
modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat.
Vidres lluna 5+5mm Amb butiral. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el
terra i el sostre de 13 mm. reinstal·lació i
intercanviabilitat dels mòduls Desmuntabilitat dels
vidres independetment de l?estructura. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per
LLOYD'S Register Quality Assurance.


Rend.: 1,000 145,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-313 MAMPA02 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent de perfileria
oculta, mòdul E: mixt vidrier alt (cec Fins 882 mm i
vidre fins l'alçada de sostre). Part vidriera amb vidre 1
Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix
total de 90 mm. Format Per una Estructura interior
d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marc d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb
tractament previ de desgreixatge i aplicació
electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en
forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells
d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als
quatre cantons. La modulació es realitza una testa,
sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet de
PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica.
Entornpeu i coronació reculats formant la partició
llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament
interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg
/ m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB
SEGONS norma UNE 74040. reinstal·lació i
intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de
gruix i cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat dels


Rend.: 1,000 142,00 €
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vidres independent de l'estructura Sistema de Gestió
de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S
Register Quality Assurance.


______________________________________________________________________________________________________________


P-314 MAMPA03 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent de perfileria
oculta, mòdul E: mixt vidrier alt (cec Fins 2082 mm i
vidre fins l?alçada de sostre). Part vidriera amb vidre
1 Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix
total de 90 mm. Format Per una Estructura interior
d'acer galvanitzat 'sendzimir' i marc d'alumini
6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb
tractament previ de desgreixatge i aplicació
electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en
forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells
d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als
quatre cantons. La modulació es realitza una testa,
sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet de
PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica.
Entornpeu i coronació reculats formant la partició
llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament
interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg
/ m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB
SEGONS norma UNE 74040. reinstal·lació i
intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de
gruix i cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat dels
vidres independent de l'estructura Sistema de Gestió
de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S
Register Quality Assurance.


Rend.: 1,000 158,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-315 MAMPA04 m2 Subministrament i instal·lació de folre de paret 'LÍNE
de dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta,
mòdul A: cec en la seva totalitat. Modulació
Estàndard de 1.200 mm. Gruix de 36 mm. Sistema
telescòpic que ajusta irregularitats fins 118 mm.
Format per una estructura interior d'acer galvanitzat
'Sendzimir' Qualitat SEGONS norma EN 10.346:
2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb
tractament previ de desgreixatge i aplicació
electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en
forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells
d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als
quatre cantons. La modulació es realitza una testa,
sense discontinuïtat. Entornpeu i coronació reculats
formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13
mm. Aïllament interior de llana mineral de 20 mm de
gruix i 90 kg / m3 de densitat. Elements d'encontre a
portes, finestres o cantonades; reinstal·lació i
intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió de la
Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S
Register Quality Assurance.


Rend.: 1,000 105,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-316 MAMPA05 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta de vidre amb muntant amb
Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total
de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer


Rend.: 1,000 221,13 €
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galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5,
Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols
polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa
de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. . Full de
porta de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral, de
928x2.041x10 mm. ferramenta tipus Manila Tesa o
Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat
dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO
9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


______________________________________________________________________________________________________________


P-317 MAMPA06 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta de vidre amb muntant amb
Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
1931 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total
de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer
galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5,
Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols
polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa
de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. . Full de
porta de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral, de
928x2.041x10 mm. ferramenta tipus Manila Tesa o
Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat
dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO
9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


Rend.: 1,000 4.196,74 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-318 MAMPA07 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb
Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total
de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer
galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5,
Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols
polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa
de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .Full de
porta de 928x2.041x40 mm de tauler aglomerat
revestit de vinil, sobre de vidre trempat Clarit 5+5 amb
butiral,. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb
pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls.
Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008
certificat per LLOYD'S REGISTER


Rend.: 1,000 899,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-319 MAMPA08 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb
Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total
de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer


Rend.: 1,000 732,00 €
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galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5,
Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols
polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa
de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .Full de
porta de 928x2.041x40 mm de tauler aglomerat
revestit de vinil. ferramenta tipus Manila Tesa o
Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat
dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO
9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


______________________________________________________________________________________________________________


P-320 MAMPA09 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable
tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb
Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total
de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer
galvanitzat 'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5,
Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D +
Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols
polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa
de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color
segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .2 Fulld
de porta de 1931x2.041x40 mm en total, de tauler
aglomerat revestit de vinil. ferramenta tipus Manila
Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i
intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió de la
Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S
REGISTER


Rend.: 1,000 1.244,40 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-321 MAMPABANY u Conjunt de 2 cabines format per 1 frontal de 2440 mm
amb 2 portes de 600 mm d'obertura interior i 1
separador de 1470 mm, construïdes en compacte de
resines fenòliques de 12mm ignífugues, hidròfugues i
anti-bacterianes, superfície no porosa, resistent al
desgast i l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent
als productes de neteja ia les desinfeccions,
inalterable a la humitat. Color a determinar, muntades
amb perfileria vertical i horitzontal en alumini STAFF
acabat color plata mat. Sense rosasses a paret,
frontisses sol sense moll, poms, condemnes amb
indicador lliure ocupat, peus regulables i cargols en
acer inoxidable AISI 304. Aquestes estructures es
munten a una alçada de 1840 + 150 mm. Qualitat
estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx.
5.0 mm, densitat 1,45g / cm3 norma DIN 53479,
absorció d'aigua <3% norma EN 438-2


Rend.: 1,000 650,53 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-322 MOBLOFFICE u Mòdul estàndard per a moble baix, format per 1
modul de 60 cm amb porta, 1 modul de 50 cm amb 4
calaixos, i 1 modul de 80 cm per aigïera, d'aglomerat
amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret


Rend.: 1,000 521,89 €


Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra


EQ7115DF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret


1,000      x 178,90434 = 178,90434


EQ7116BF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret


1,000      x 144,77026 = 144,77026


EQ7128BF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret


1,000      x 164,07010 = 164,07010


Subtotal: 487,74470 487,74470


COST DIRECTE 487,74470
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 34,14213


COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,88683


P-323 N3ZP1AE1 m2 CONNEXIÓ DE NOU MUR A MUR EXISTENT, amb
perforació i injectat continu, introducció d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2,
amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de
formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components.


Rend.: 1,000 62,86 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components


1,000      x 15,54630 = 15,54630


K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20, 16 o
12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
SEGONS DETALL DE PLÀNOLS


4,000      x 10,80048 = 43,20192


Subtotal: 58,74822 58,74822


COST DIRECTE 58,74822
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,11238


COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,86060


P-324 PAV1 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10. Formació
de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,
de 10 cm de gruix mitjà. Mitja canya de radi 6 cm, feta
amb morter de ciment. Membrana per a
impermeabilització PN-7 segons la norma UNE
104402 de dues làmines, de densitat superficial 5,6
kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de


Rend.: 1,000 82,09 €
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vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i
col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil.
Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200
a 250 g/m2, col·locat sense adherir. Recrescuda del
suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6.


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E713EB68 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora
amb geotèxtil


1,000      x 28,36147 = 28,36147


E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6


1,000      x 6,22953 = 6,22953


F9F1521C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10


1,000      x 26,92284 = 26,92284


E7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200
a 250 g/m2, col·locat sense adherir


1,000      x 2,36913 = 2,36913


E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà


1,000      x 10,27272 = 10,27272


E9UZ5MD0 m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment 0,410      x 6,24361 = 2,55988


Subtotal: 76,71557 76,71557


COST DIRECTE 76,71557
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,37009


COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,08566


P-325 PAV2 m2 Paviment base per al paviment de terratzo sobre
suports, format per: Formació de pendents amb
formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà. Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter
de ciment. Membrana per a impermeabilització PN-7
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora
amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir. Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm
de gruix, amb morter de ciment 1:6.


Rend.: 1,000 55,88 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6


1,000      x 6,22953 = 6,22953


E9UZ5MD0 m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment 0,800      x 6,24361 = 4,99489


E713EB68 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de


1,000      x 28,36147 = 28,36147
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betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre
elles en calent i col·locades sobre capa separadora
amb geotèxtil


E7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200
a 250 g/m2, col·locat sense adherir


1,000      x 2,36913 = 2,36913


E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà


1,000      x 10,27272 = 10,27272


Subtotal: 52,22774 52,22774


COST DIRECTE 52,22774
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,65594


COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,88368


P-326 PORTAACC u Conjunt de bastiment i portes per tancament de
rampa de mida total 350x3,00 m format per bastiment
de pletina 150x4 mm collat al formigó amb tacs i dues
portes de perfils galvanitzats en calent i parament de
planxa d'acer de 1,5 mm plegada, i soldada, amb
frontisses 110º. La porta de carruatges es fixàrà al
terra amb forrellat contra topall, i la porta de vianants
(que obre en el sentit de la sortida) serà practivcambe
des de l'interior amb pany mecanisme de sortida
d'emergència inox. homologat per a exteriors, d'acord
als plànols de detall, tot plegat pintat amb una capa
d'emprimació i dues marteleé


Rend.: 1,000 1.500,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-327 PORTCORR u Subministrament col·locació de caixa i bastiment per
a porta corredissa ebcastada d'acer galvanitzat, d'1
fulla de 80x210 cm de llum de pas, per a acabat amb
plaques de guix laminat.


Rend.: 1,000 171,31 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-328 SECCIONAL u Conjunt format per una porta de garatge tipus horman
o equivalent escamotejable vertical de mides total
4,365 x 2,45 m, amb parament llis acabat anoditzat
de panell ?sandvitx? amb injecció de poliuretà de 40
mm, muntada a la banda dreta en un perfil tub d?acer
per pintar quadrat de 140 mmm i porta formant 90º a
base de bastiment d?acer i full de panell galvanitzat
injectat de poliuretà 30 mm, de mida de pas
0,80x2,05 m i plafó fix superior del mateix material
fins l?alçada de 2,60 m amb obertura interior
antipànic i un vidre fix rodó de 18 mm de diàmetre
6mm+12 càmara+4mm, totalment instal·lada.


Rend.: 1,000 2.200,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


P-329 UTRXG9CFDH u Suministro y colocación de difusor de techo serie
ADLR de TROX, de 3 x 598 mm, ejecución cuadrada
construido en aluminio y pintado al polvo, cuadrada,
compuerta de regulación, con junta, con conexión
flexible con regulación, pintado RAL... a elección.


Indicarreferencia:ADLR-Ejecucióncuadrada-Q-C-L/(sel
eccionar) x 3 x 598/ K0 / P1 - RAL... (indicar color)


Rend.: 1,000 102,58 €


Unitats Preu Parcial Import


Ma d'obra
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OGENO01.0 u Oficial primera 0,650 /R x 19,64000 = 12,76600


Subtotal: 12,76600 12,76600


Materials


PTRXADLR u ADLR Junta, 3 mm 1,000      x 5,00000 = 5,00000


PTRXADLR u ADLR Difusor cuadrado, compuerta de regulación, 3
mm


1,000      x 65,00000 = 65,00000


PTRXAUX1. u Medios auxiliares 1,000      x 1,10000 = 1,10000


PTRXADLR u ADLR Conexión a flexible con regulación, 3 mm 1,000      x 12,00000 = 12,00000


Subtotal: 83,10000 83,10000


COST DIRECTE 95,86600
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,71062


COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,57662


P-330 X3ZP1AE1 ut CONNEXIÓ DE NOU PILAR O MUR A FONAMENT
EXISTENT, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert
posterior dels orificis amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat i
pont d'unió entre superficies de formigó amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components.


Rend.: 1,000 62,86 €


Unitats Preu Parcial Import


Partides d'obra


K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components


1,000      x 15,54630 = 15,54630


K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20, 16 o
12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
SEGONS DETALL DE PLÀNOLS


4,000      x 10,80048 = 43,20192


Subtotal: 58,74822 58,74822


COST DIRECTE 58,74822
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,11238


COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,86060
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XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a tancament exterior. Rend.: 1,000 3.000,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies
adjacents o alternatives afectades per la realització
de les obres.


Rend.: 1,000 4.000,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


XPA1000Z pa Certificació de les línies de vida. Rend.: 1,000 1.150,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició d'elements estructurals existents.


Rend.: 1,000 10.000,00 €


______________________________________________________________________________________________________________


XPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
construcció i demolició.


Rend.: 1,000 1.000,00 €


______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES


AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 €


AUX001G7 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 €


AUX0G6 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 €


AUX0G9 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 €


AUX00100250 % Medios auxiliares 2,50000 €


AUXG001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 €


AUXG02 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,64000 €


AUXG1010 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 €
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Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pàg.: 1


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES


1 E2132352 m3 92,65 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Sabata prop de P1 1,200 1,050 0,800 1,008 C#*D#*E#*F#
2 Riostra prop de P2 i P10 0,150 1,300 0,800 2,000 0,312 C#*D#*E#*F#
3 Sabata correguda P3, P5, P7 i P9 1,400 1,400 0,800 4,000 6,272 C#*D#*E#*F#
4 Fossar ascensor 1,850 1,900 0,800 2,812 C#*D#*E#*F#
5 Riostra sota pilar M1 1,000 0,400 0,800 0,320 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 20,000 2,145 PERORIGEN(


G1:G5,C6)


TOTAL AMIDAMENT 12,869


2 K2148134 m3 263,42 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Pilar P111 30x30 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#
2 Pilars P130 i P137 30x40 0,300 0,400 3,000 2,000 0,720 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 20,000 0,198 PERORIGEN(


G1:G2,C3)


TOTAL AMIDAMENT 1,188


3 E2135342 m3 128,66 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mur contenció pilars P3, P5, P7 i P9 1,400 3,000 0,300 4,000 5,040 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 20,000 1,008 PERORIGEN(


G1:G1,C2)


TOTAL AMIDAMENT 6,048


4 E222142A m3 7,79 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mur zona auditori T
2 Longitudinal 13,050 0,600 0,500 3,915 C#*D#*E#*F#
3 Transversal 1,500 0,600 0,500 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 Caixa d'escala T
5 Longitudinal inf 8,000 0,500 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Longitudinal superior 2,500 0,500 0,500 0,625 C#*D#*E#*F#
7 Perpendicular escala 1,500 0,500 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#
8 Fossar ascensor 2,050 2,300 0,800 3,772 C#*D#*E#*F#
9 Encepats T


10 140x140x100 5 micropilots zona
fonament existent


1,400 1,550 0,600 3,000 3,906 C#*D#*E#*F#


11 130x130x100 4 micropilots posteriors 1,300 1,300 1,100 5,000 9,295 C#*D#*E#*F#
12 130x130x100 4 micropilots zona


fonament existent
1,300 1,300 0,600 2,000 2,028 C#*D#*E#*F#


13 Mur zona accés T


EUR
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pàg.: 2


14 Mur entre P1 i P112 1,250 0,600 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#
15 Percentatge "A origen" P 20,000 5,438


TOTAL AMIDAMENT 32,629


5 E2R35037 m3 5,86 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mur zona auditori T
2 Longitudinal 13,050 0,600 0,500 3,915 C#*D#*E#*F#
3 Transversal 1,500 0,600 0,500 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge parcial % 20,000 0,963 PERPARCIAL(


G1:G3,C4)
5 Caixa d'escala T
6 Longitudinal inf 8,000 0,500 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Longitudinal superior 2,500 0,500 0,500 0,625 C#*D#*E#*F#
8 Perpendicular escala 1,500 0,500 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#
9 Fossar ascensor 2,050 2,300 0,800 3,772 C#*D#*E#*F#


10 Percentatge parcial % 20,000 1,354
11 Encepats T
12 140x140x100 5 micropilots zona


fonament existent
1,400 1,550 0,600 3,000 3,906 C#*D#*E#*F#


13 130x130x100 4 micropilots 1,300 1,300 1,100 5,000 9,295 C#*D#*E#*F#
14 130x130x100 4 micropilots zona


fonament existent
1,300 1,300 0,600 2,000 2,028 C#*D#*E#*F#


15 Percentatge parcial % 20,000 3,046
16 Mur zona accés T
17 Mur entre P1 i P112 1,250 0,600 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#
18 Percentatge parcial % 20,000 0,075
19 Esponjament P 30,000 9,789


TOTAL AMIDAMENT 42,418


6 E2RA7LP0 m3 3,37 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mur zona auditori T
2 Longitudinal 13,050 0,600 0,500 3,915 C#*D#*E#*F#
3 Transversal 1,500 0,600 0,500 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge parcial % 20,000 0,963 PERPARCIAL(


G1:G3,C4)
5 Caixa d'escala T
6 Longitudinal inf 8,000 0,500 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Longitudinal superior 2,500 0,500 0,500 0,625 C#*D#*E#*F#
8 Perpendicular escala 1,500 0,500 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#
9 Fossar ascensor 2,050 2,300 0,800 3,772 C#*D#*E#*F#


10 Percentatge parcial % 20,000 1,354
11 Encepats T
12 140x140x100 5 micropilots zona


fonament existent
1,400 1,550 0,600 3,000 3,906 C#*D#*E#*F#


13 130x130x100 4 micropilots 1,300 1,300 1,100 5,000 9,295 C#*D#*E#*F#
14 130x130x100 4 micropilots zona


fonament existent
1,300 1,300 0,600 2,000 2,028 C#*D#*E#*F#


15 Percentatge parcial % 20,000 3,046
16 Mur zona accés T
17 Mur entre P1 i P112 1,250 0,600 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#
18 Percentatge parcial % 20,000 0,075


EUR
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pàg.: 3


19 Esponjament P 30,000 9,789


TOTAL AMIDAMENT 42,418


7 E2R54237 m3 6,96 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Sabates T
2 Sabata prop de P1 1,200 1,050 0,800 1,008 C#*D#*E#*F#
3 Riostra prop de P2 i P10 0,150 1,300 0,800 2,000 0,312 C#*D#*E#*F#
4 Sabata correguda P3, P5, P7 i P9 1,400 1,400 0,800 4,000 6,272 C#*D#*E#*F#
5 Fossar ascensor 1,850 1,900 0,800 2,812 C#*D#*E#*F#
6 Riostra sota pilar M1 1,000 0,400 0,800 0,320 C#*D#*E#*F#
7 Percentatge parcial % 20,000 2,145 PERPARCIAL(


G1:G6,C7)
8 Pilars T
9 Pilar P111 30x30 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#


10 Pilars P130 i P137 30x40 0,300 0,400 3,000 2,000 0,720 C#*D#*E#*F#
11 Percentatge parcial % 20,000 0,198
12 Murs T
13 Mur contenció pilars P3, P5, P7 i P9 1,400 3,000 0,300 4,000 5,040 C#*D#*E#*F#
14 Percentatge parcial % 20,000 1,008
15 Esponjament P 30,000 6,032


TOTAL AMIDAMENT 26,137


8 E2RA75A0 m3 34,51 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Sabates T
2 Sabata prop de P1 1,200 1,050 0,800 1,008 C#*D#*E#*F#
3 Riostra prop de P2 i P10 0,150 1,300 0,800 2,000 0,312 C#*D#*E#*F#
4 Sabata correguda P3, P5, P7 i P9 1,400 1,400 0,800 4,000 6,272 C#*D#*E#*F#
5 Fossar ascensor 1,850 1,900 0,800 2,812 C#*D#*E#*F#
6 Riostra sota pilar M1 1,000 0,400 0,800 0,320 C#*D#*E#*F#
7 Percentatge parcial % 20,000 2,145 PERPARCIAL(


G1:G6,C7)
8 Pilars T
9 Pilar P111 30x30 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#


10 Pilars P130 i P137 30x40 0,300 0,400 3,000 2,000 0,720 C#*D#*E#*F#
11 Percentatge parcial % 20,000 0,198
12 Murs T
13 Mur contenció pilars P3, P5, P7 i P9 1,400 3,000 0,300 4,000 5,040 C#*D#*E#*F#
14 Percentatge parcial % 20,000 1,008
15 Esponjament P 30,000 6,032


TOTAL AMIDAMENT 26,137


9 XPA100OC pa 10.000,00 Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició d'elements estructurals existents.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PILARS I MURS EXISTENTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


EUR
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pàg.: 4


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 02  FONAMENTS


1 13512H50 m3 142,77 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mur zona auditori T
2 Longitudinal 13,050 0,600 0,400 3,132 C#*D#*E#*F#
3 Transversal 1,500 0,600 0,400 2,000 0,720 C#*D#*E#*F#
4 Caixa d'escala T
5 Longitudinal inf 8,000 0,500 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
6 Longitudinal superior 2,500 0,500 0,400 0,500 C#*D#*E#*F#
7 Perpendicular escala 1,500 0,500 0,400 0,300 C#*D#*E#*F#
8 Fossar ascensor 2,050 2,300 0,300 1,415 C#*D#*E#*F#
9 Mur zona accés T


10 Mur entre P1 i P112 1,250 0,600 0,400 0,300 C#*D#*E#*F#
11 Fonament aïllat T
12 Pilar M1 1,000 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 8,667


2 135FP1K0 m3 332,20 Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, armat amb 200 kg/m3 d'armadura per a enceps
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. VEURE DETALL D'AMIDAMENT A
MEMÒRIA D'ESTRUCTURA


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Encepats T
2 140x140x100 5 micropilots 1,400 1,550 1,000 3,000 6,510 C#*D#*E#*F#
3 130x130x100 4 micropilots 1,300 1,300 1,000 7,000 11,830 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 18,340


3 E3Z112T1 m2 10,23 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Mur zona auditori T
2 Longitudinal 13,050 0,600 7,830 C#*D#*E#*F#
3 Transversal 1,500 0,600 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#
4 Caixa d'escala T
5 Longitudinal inf 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Longitudinal superior 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#
7 Perpendicular escala 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
8 Fossar ascensor 2,050 2,300 4,715 C#*D#*E#*F#
9 Mur zona accés T


10 Mur entre P1 i P112 1,250 0,600 0,750 C#*D#*E#*F#
11 Fonament aïllat T
12 Pilar M1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Encepats T
14 140x140x100 5 micropilots 1,400 1,550 3,000 6,510 C#*D#*E#*F#
15 130x130x100 4 micropilots 1,300 1,300 7,000 11,830 C#*D#*E#*F#


EUR
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pàg.: 5


TOTAL AMIDAMENT 40,435


4 E3DZ2000 u 2.121,81 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


5 E3D1B123 m 81,86 Execució de micropilons sense entubació de 220 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en
formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic,
88,9 mm de diàmetre i de 7,1 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 52,5 R


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Encepats T
2 140x155x100 5 micropilots L=8m 5,000 8,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 130x130x100 4 micropilots L=8m 4,000 8,000 7,000 224,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 344,000


6 145214BH m3 320,46 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Recrescuts mur existent fins cota
3,60m e=30cm


T


2 Tram posterior B a C 36,400 0,300 0,300 3,276 C#*D#*E#*F#
3 Tram davanter G a H menys llosa 18,200 0,300 0,300 1,638 C#*D#*E#*F#
4 Murs nous des de cota 0 e=30cm T
5 Zona P10 a P227 2,700 0,300 3,000 2,430 C#*D#*E#*F#
6 Tram E-F 3,550 0,300 3,000 3,195 C#*D#*E#*F#
7 Zona P1 a P112 5,100 0,300 3,300 5,049 C#*D#*E#*F#
8 Murs nous des de cota +3,00


e=20/30cm
T


9 Arrencada mur nou zona auditori vert.
dret


1,650 0,300 0,300 0,149 C#*D#*E#*F#


10 Arrencada mur nou zona auditori horitz. 12,550 0,300 0,300 1,130 C#*D#*E#*F#
11 Arrencada mur nou zona auditori vert.


esq.
1,650 0,200 0,300 0,099 C#*D#*E#*F#


12 Fossar ascensor e=20cm T
13 h=120cm 8,700 0,200 1,200 2,088 C#*D#*E#*F#
14 Reconstrucció murs zona encepats T
15 PIlars P3, P5, P7 i P9 1,400 0,300 3,000 1,260 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 20,314


7 43ZP1AE1 ut 178,43 Travada de fonament nou a biga centradora existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 22 kg/ut, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components. REFER CONTINUÏTAT D'ARMAT DE BIGA
CENTRADORA INTERROMPUDA AMB 5d20sup I 5d12inf


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Biga centradora pilar M1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Bigues centradores P2 i P10 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 6,000


EUR
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8 M3ZP1AE1 m2 62,86 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components. CONNEXIÓ SABATES FONAMENTS INTERROMPUTS
PER ENCEPATS


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Pilars P3, P5, P7 i P9 1,400 0,700 3,000 4,000 11,760 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 11,760


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 3 (1) 01  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ


1 K45RE004 m2 16,64 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi modificades


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Cap de murs existents cota 3,00 150,000 0,300 45,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 45,000


2 145224BH m3 426,65 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 amb tauler de fusta de
pi, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Murs de 3,3/3,60 a 6,30 T
2 Tram L-A 14,700 0,300 3,000 13,230 C#*D#*E#*F#
3 Tram A-B 5,050 0,300 3,000 4,545 C#*D#*E#*F#
4 Tram B-P124 (fins finestra) 6,400 0,300 2,700 5,184 C#*D#*E#*F#
5 Tram P124-P131 (finestra) 2,600 0,300 1,900 1,482 C#*D#*E#*F#
6 Tram P131-C 27,400 0,300 2,700 22,194 C#*D#*E#*F#
7 Tram C-D 3,850 0,300 3,000 3,465 C#*D#*E#*F#
8 Tram D-E 16,650 0,300 3,000 14,985 C#*D#*E#*F#
9 Tram F1-F2 9,200 0,300 2,700 7,452 C#*D#*E#*F#


10 Tram F2-G 2,250 0,200 2,700 1,215 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 73,752


3 M45224BH m3 679,59 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3 amb tauler de fusta de
pi, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 AMB FORMACIÓ DE FORATS SEGONS PLÀNOLS D'ALÇAT I ESTRUCTURA


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Obertures pati zona auditori E-F1 3,850 0,300 3,000 3,465 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,465


4 14511337 m3 402,46 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-35/B/10/IIIa,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 P1 a P10 0,400 0,700 6,850 1,918 C#*D#*E#*F#
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2 P11 0,350 0,300 6,300 0,662 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,580


5 14LHN68F m2 43,73 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Forjat 1 cota +3,30 dreta 64,100 64,100 C#*D#*E#*F#
2 Forjat 1 cota +3,60 523,720 523,720 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 587,820


6 14531C6G m3 457,55 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3. INCLOU FORMACIÓ DE MÈNSULA PER SUPORT DE FORJAT A TRAVÉS DE JUNTA DE DILATACIÓ


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Jàssera de cantell amb mènsula P1 a
P2


0,400 0,900 14,400 5,184 C#*D#*E#*F#


2 Canvi de nivell P9-P10 0,200 0,600 16,050 1,926 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 7,110


7 E4Z11411 m2 74,61 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Junta dilatació P1-P2 14,400 0,200 2,880 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,880


8 14531A6G m3 400,98 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 P122-P129 despenja 30x10 0,300 0,100 5,300 0,159 C#*D#*E#*F#
2 P135-P143 despenja 30x20 0,300 0,200 6,640 0,398 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 0,557


9 E4D8D500 m2 58,76 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Salt llosa prop P5 3,800 0,300 2,000 2,280 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,280


10 145C4876 m2 95,49 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Forjat 1 zona esquerra (plaça) 14,700 14,700 C#*D#*E#*F#
2 Forjat 1 zona central (plaça) 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
3 Forjat 1 cota +3,30 magatzem 74,670 74,670 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 98,870


11 14LV956J m2 92,73 Formació de sostre 30+10 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 16 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 8 i
8 mm de diàmetre, i una quantia de 0,076 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Forjat 2: cota + 7,25 663,000 663,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 663,000


12 14LV754G m2 60,29 Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 5
i 5 mm de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Forjat 2 coberta - cota +11,073 678,000 678,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 678,000


13 445CBB63 m2 200,80 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Escala de PSOT a PB 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#
2 Escala de PB a P1 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 28,800


14 E7J1AAMA m 133,46 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 400
mm d'amplària, col·locat a l'interior


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Junt de dilatació mur posterior
magatzem


1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,500


15 E7J211D1 m 4,77 Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Reblert dues cares junt en mur amb
junta de dilatació


2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 7,000


16 E7J1B2EA m 59,30 Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 300 mm
d'amplària, col·locat a l'interior


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Juntes de treball als murs cada 10m
aprox.


3,500 5,000 17,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 17,500
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17 E7J5C5D0 m 13,73 Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Junt murs existents amb nous elements 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 300,000


18 E5Z15N6D m2 16,42 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà,
amb la superfície aplanada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Reblert desnivell terrassa magatzem 1,000 4,750 14,100 66,975 C#*D#*E#*F#
2 Reblert desnivell terrassa actes 1,000 3,550 16,050 56,978 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 123,953


19 N3ZP1AE1 m2 62,86 CONNEXIÓ DE NOU MUR A MUR EXISTENT, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Murs zona pilars P3, P5, P7 i P9 0,300 3,000 2,000 4,000 7,200 C#*D#*E#*F#
2 PIlar P11 0,300 3,000 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 8,100


20 X3ZP1AE1 ut 62,86 CONNEXIÓ DE NOU PILAR O MUR A FONAMENT EXISTENT, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de
formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Pilar P11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Mur zona instal·lacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 6,000


21 E8B2U001 m2 18,07 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Façana sud 48,400 1,200 58,080 C#*D#*E#*F#
2 Façana nord 62,500 1,200 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana est 14,500 1,200 17,400 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 39,640 1,200 47,568 C#*D#*E#*F#
5 Pati actes 76,810 1,200 92,172 C#*D#*E#*F#
6 Pati magatzem 35,000 1,200 42,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 332,220


22 193527BB m2 37,30 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel mètode
penetració capil·lar, aplicat en dues capes la primera en pols i la segona en forma de beurada, amb una dotació
de 2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè,
amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Planta soterrani 703,430 703,430 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 703,430


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 3 (1) 02  ESTRUCTURA METÀL·LICA


1 E4415115 kg 1,56 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Pilar M1 HEB 160 de 0,00 a +3,60 42,600 3,600 153,360 C#*D#*E#*F#
2 Pilars M2 a M6 HEB 140 de +6,30 a


+6,95
33,700 0,650 5,000 109,525 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 262,885


2 E44A531D kg 2,26 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. VEURE DETALL D'AMIDAMENT A MEMÒRIA D'ESTRUCTURA


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Encavallada tipus 1 i tipus 2 (iguals) 3.948,090 2,000 7.896,180 C#*D#*E#*F#
2 Encavallada tipus 3 (extrema) 6.363,490 2,000 12.726,980 C#*D#*E#*F#
3 Encavallada tipus 4 (centrals) 6.955,680 3,000 20.867,040 C#*D#*E#*F#
4 Muntatge 2.532,260 2.532,260 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 44.022,460


3 E44Z5A25 kg 3,16 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 M1 a M6 250x250x15 0,065 0,015 7.850,000 6,000 45,923 C#*D#*E#*F#
2 Naixement encavallada sobre P1 a P10 0,280 0,040 7.850,000 10,000 879,200 C#*D#*E#*F#
3 Platabandes suport plaques forjat 2


250x25mm
18,430 0,006 7.850,000 8,000 6.944,424 C#*D#*E#*F#


4 Rigiditzadors HEM 240 c/50cm
200x15mm


0,025 0,015 7.850,000 300,000 883,125 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 8.752,672


4 E7D69TK0 m2 38,07 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Encavallades arriostrament (façanes
llargues)


125,050 2,000 1,200 300,120 C#*D#*E#*F#


2 Encavallades curtes 99,550 5,000 1,200 597,300 C#*D#*E#*F#
3 Pilarets posterior HEB 140 0,826 0,650 10,000 1,200 6,443 C#*D#*E#*F#
4 Pilar M1 PSOT a PB 0,918 3,300 1,000 1,200 3,635 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 907,498


5 K1213251 m2 5,40 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Bastida per ignifugar i treballs auxiliars
varis


8,000 20,000 8,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1.280,000


6 K1215250 m2 0,10 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 T dies
2 Bastida per ignifugar i treballs auxiliars


varis
8,000 20,000 8,000 30,000 38.400,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 38.400,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 3 (1) 03  ESTRUCTURA D'OBRA


1 E4F2B578 m3 211,79 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Nucli escala i ascensor T
2 PSOT A PB (0 a 3,30) 22,000 0,140 3,300 10,164 C#*D#*E#*F#
3 PB a P1 (3,60 a 6,85) 22,000 0,140 3,250 10,010 C#*D#*E#*F#
4 P1 a P2 (7,25 a 10,773) 22,000 0,140 3,600 11,088 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 31,262


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 3 (1) 04  ESTRUCTURES AUXILIARS


1 E444512D kg 1,75 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Perfils tubulars 60x60x5 T
2 Façana nord i sud horitzontal 37,000 8,000 7,070 2,000 4.185,440 C#*D#*E#*F#
3 Façana est i oest horitzontal 19,000 8,000 7,070 2,000 2.149,280 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord i sud vertical 1,500 19,000 7,070 2,000 402,990 C#*D#*E#*F#
5 Façana est i oest vertical 7,500 10,000 7,070 2,000 1.060,500 C#*D#*E#*F#
6 Fals sostre 37,000 3,000 7,070 784,770 C#*D#*E#*F#
7 Coberta garatge 4,700 9,000 7,070 299,061 C#*D#*E#*F#
8 Suport corretges coberta 12,000 9,000 7,070 1,000 763,560 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 9.645,601


2 E44B2253 kg 2,04 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Corretges coberta Z200x2.5 7,470 37,000 12,000 3.316,680 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3.316,680


3 E4ZW1150 u 4,42 Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Façana nord i sud vertical 4,000 19,000 2,000 152,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est i oest vertical 4,000 10,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Enanos suport corretges de coberta 12,000 9,000 4,000 432,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 664,000


4 E8B71B25 m2 7,97 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un
gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Perfils tubulars T
2 Façana nord i sud horitzontal 37,000 8,000 0,240 2,000 142,080 C#*D#*E#*F#
3 Façana est i oest horitzontal 19,000 8,000 0,240 2,000 72,960 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord i sud vertical 1,500 19,000 0,240 2,000 13,680 C#*D#*E#*F#
5 Façana est i oest vertical 7,500 10,000 0,240 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 Fals sostre 37,000 3,000 0,240 26,640 C#*D#*E#*F#
7 Coberta garatge 4,700 9,000 0,240 10,152 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 301,512


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 04  ENVOLVENT
Titol 3 (1) 01  FAÇANA


1 E83QS1BZ m2 151,58 Subministre i muntatge de fals sostre i façana arquitectònica totalment llisa i estanca, segons especejament de
Projecte, formada per: Panell Formawall o equivalent vertical de 80 mm de gruix i amples de cobriment de 1000
mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Compost per cara exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN
natural (sense procés d'oxidació previ aplicat), nucli d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de densitat i
cara interior de 0,6 mm de gruix en acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc estàndard i gofrat.
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Inclou part proporcional de: mecanitzats per plegar els panells en entregues amb la coronació de l'edifici i a la
transició amb el fals sostre, segons documentació gràfica de Projecte; segellats; remats; trobades amb altres
materials i elements; formació d'encaixos per a instal·lacions i gàrgoles; xapes microperforades d'acer corten de
3 mm de gruix mínim, plegades i rematades per a encontres i fixades a subestructura de suport perimetral de les
obertures, en forats de façana i d'instal·lacions; formació de porta integrada de sortida d'emergència d'acer
corten aïllada amb els ferratges necessaris i barra antipànic; panells de cantonada; resta d'elements per deixar
la partida completament executada segons Projecte i requeriments de la Direcció Facultativa i del fabricant.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Fals sostre sud 1,000 145,320 145,320 C#*D#*E#*F#
2 Fals sostre est 1,000 7,890 7,890 C#*D#*E#*F#
3 Fals sostre oest 3,520 3,520 C#*D#*E#*F#
4 Façana sud 6,000 37,000 222,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana nord 6,000 37,000 222,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana est 6,000 19,000 114,000 C#*D#*E#*F#
7 Façana oest 6,000 19,000 114,000 C#*D#*E#*F#
8 Plegat cap a coberta 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 874,730


2 E7C9V644 m2 17,62 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, col·locada amb fixacions
mecàniques


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Aïllament fals sostre 37,000 5,000 1,100 203,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 203,500


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 04  ENVOLVENT
Titol 3 (1) 02  COBERTA


1 E545GGBZ m2 104,31 Subministre i muntatge de coberta arquitectònica totalment llisa i estanca, segons especejament de Projecte,
formada per: Panell Formadeck o equivalent de 50 mm de gruix i amples de cobriment de 1000 mm, amb una
repercussió de 1,00 ml/m². Compost per cara exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural (sense
procés d'oxidació previ aplicat), nucli d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6
mm de gruix en acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc estàndard i gofrat. Inclou part
proporcional de: remats en careners; entregues; xapes laterals de transició entre panells de façana i de coberta
en acer corten; canal d'acer corten aïllada completament estanca connectada a baixants amb formació de
pendents segons Projecte amb gàrgoles de desguàs també en acer corten; segellats de seguretat en juntes
mitjançant massilla Therostat; resta d'elements per deixar la partida completament executada segons Projecte i
requeriments de la Direcció Facultativa i del fabricant.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Coberta dipòsits 703,000 703,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta magatzem 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 733,000


2 E7C96ED1 m2 9,33 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 100 mm de gruix amb malla
metàl·lica, col·locat sense adherir


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Aïllament sobre forjat 703,000 1,200 843,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 843,600


3 E545GGZZ m2 203,11 Subministre i muntatge de base per a la sortida d'instal·lacions i trapes a coberta de 90x60 cm de dimensió
màxima, formada per: mecanitzat del panell Formadeck o similar sense arribar a la canaleta interior, primer
cordó de segellat format en cinta de butil alumini fixada formant junt elàstic entre el panell i l'element sortint a
coberta, segon cordó de segellat amb xapa de la mateixa qualitat de la coberta fixada i segellada contra el panell
i tercer cordó de segellat mitjançant xapa de la mateixa qualitat que la coberta fixada i segellada al element
sortint. Inclou part proporcional de resta d'elements per deixar la partida completament executada segons
Projecte i requeriments de la Direcció Facultativa i del fabricant.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Xemeneies i ventilacions 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Trapa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 11,000


4 4A2T271Z u 750,00 Subministre i muntatge de trapa practicable d'accés a coberta de 90x60 cm de planxa d'acer corten i frontisses,
maneta, pany, clau i escala d'alumini fixada a paret amb arc de protecció.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Sortida a coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


5 4A2T27ZZ u 400,00 Subministre i muntatge de xemeneia de ventilació elaborada amb planxa d'acer corten de 10 mm de gruix
segons detalls de Projecte, fixada a sostre mitjançant angulars i tacs químics, incorporant reixa mosquitera
d'acer corten fixada amb cargols a angulars perimetrals per permetre la seva neteja i substitució.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Ventilacions dipòsits 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sortides instal·lacions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 10,000


6 2B71LV66 u 1.052,05 2LV-L-66. Subministrament i muntatge de línia de vida horitzontal tipus Securope de Fallprotec o equivalent,
conforme a la norma EN795C, fabricada d'acord amb el sistema de control de qualitat certificat per APAVE
segons directiva europea 89/689/CEE, Article 11.


Amb un traçat total de 29m, sense corbes, configurada per fins a 3 usuaris i composada pels següents elements:
- LDV-008 Tub per emplomar finals de cable: 2 unitats
- LDV-032 Absorbidor d'energia d'extrem, sintètic, amb molla i indicador de sobrecàrrega: 1 unitat
- LDV-002 Punt d'ancoratge final de 20kN de resistència, sense possibilitat de deformació permanent: 2 unitats
- LDV-043 Punt d'ancoratge intermig orientable de 12kN de resistència, amb sistema d'absorció d'energia,
sense deformació permanent, amb testimoni de sobrecàrrega de 4kN i reactivació manual: 2 unitats
- LDV-023 Suport específic per a coberta metàl·lica tipus sandwitch amb reforç de fixació amb placa
d'ancoratge de 360x360mm amb cargolaria d'acer inoxidable autoperforant: 2 unitats
- LDV-036 Suport específic per a coberta metàl·lica tipus sandwitch amb reforç de fixació amb placa
d'ancoratge de 360x180mm amb cargolaria d'acer inoxidable autoperforant: 2 unitats
- LDV-006 Cable d'acer inoxidable de designació AISI 316, de 8mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1 per una resistència de servei a tracció de
40kN, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació <15m) i tesat: 29m
- LDV-007 Placa d'identificació i advertència obligatòria conforme norma EN795C: 1 unitat


Inclou: Totes les operacions necessàries de localització d'elements estructurals vistos i/o ocults (bigues,
corretges, jàsseres, lloses, pilars, murs, etc.), així com les feines d'ancoratge i fixació a aquest elements, i
comprovació de la correcta execució dels mateixos; material de muntatge necessari (ancoratges d'epoxy, tacs
de nylon, varilles roscades i espàrrecs M12, femelles i arandeles tipus grower, tot d'acer inoxidable); les unitats
necessàries de casquets finals de 12mm, de resistència 20kN, inviolables (sense possible manipulació posterior)
i casquets intermitjos de 12mm, de resistència 5kN i reajustables.


La totalitat del sistema estarà fabricat en acer inoxidable de designació AISI 316, amb garantia de vida útil
EUR
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mínima de 10 anys.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 C Unitats
2 Línia de vida coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


7 XPA1000Z pa 1.150,00 Certificació de les línies de vida.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


2 Certificació línia coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


8 2B71EPI1 u 584,65 2EPI-01. Subministrament de conjunt d'Equips de Protecció Individuals per a la utilització de lesinstal·lacions en
condicions de seguretat composada pels següents elements:
- LDV-001 TCarro de traslació amb mosquetó d'acer inoxidable de designació AISI 316, segons EN795: 1 unitat
- 0860002 Dispositiu anticaiguda tipus Roker de Fallprotec o equivalent, lliscant per a corda semiestàtica de
10,5-12,7mm de diàmetre: 1 unitat
- 0840175 Corda de poliamida, estàtica, de 10,5mm de diàmetre i 10m de longitud amb terminal i mosquetó: 1
unitat
- HAR-016 Doble corda de poliamida de 1,5m de longitud, amb sistema d'absorció d'energia segons EN354,
EN355 i EN362: 1 unitat
- HAR-018 Mosquetó automàtic de triple connexió, d'acer inoxidable de designació AISI 316, amb 1/4 de gir
d'obertura, de 20mm segons EN362: 3 unitats
- HAR-021 Arnès tipus Tempo de Fallprotec o equivalent, de qualsevol talla, amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355: 1 unitat
- 0820057 Casc tipus Safety Star Camp de Fallprotec o equivalent, per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400g, homologat segons UNE-EN 812: 1 unitat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 C Unitats
2 EPIs a disposició del Centre T
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Capítulo 01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA
Titol 3 05  PARTIDES ALÇADES


1 XPAX0000 pa 1.000,00 Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició.


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


2 XPA10001 pa 3.000,00 Partida alçada a justificar per a tancament exterior.


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


3 XPA10002 pa 4.000,00 Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o alternatives afectades per la realització de les
obres.


AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 01  MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS


1 E22113C2 m2 2,12 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 perimetre construcció existent 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
2 Talús existent entyre el terreny i el mur
3 per poder impermeabilitzar per


l'exterior el mur
96,000 3,000 288,000 C#*D#*E#*F#


4 Planta soterrani 650,000 650,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1.438,000


2 E2R64265 m3 3,48 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. A justificar amb els
albarans del gestor de residus.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Neteja i esbrosada 1.438,000 0,100 143,800 C#*D#*E#*F#
2 Obra 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 393,800


3 E2RA7580 m3 13,64 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). A justificar amb els albarans del gestor de residus.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Neteja i esbrosada 1.438,000 0,100 143,800 C#*D#*E#*F#
2 Obra 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 393,800


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 02  TANCAMENTS I DIVISÒRIES


1 MAMPA m2 218,81 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul A: cec en la seva totalitat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format Per
una Estructura interior d'acer galvanitzat Sendzimir i bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN
10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació
electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre
cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet de PVC de 2 mm
que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el
sostre de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament
acústic de 42 dB SEGONS norma UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió
de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 fiinals de separadors 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
2 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
3 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,680


2 MAMPA01 m2 145,00 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul A: envidrat en la seva totalitat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format
Per una Estructura perimetral d'acer galvanitzat Sendzimir i bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat segons
norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació
electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre
cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. Vidres lluna 5+5mm Amb butiral. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. reinstal·lació i intercanviabilitat
dels mòduls Desmuntabilitat dels vidres independetment de l?estructura. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO
9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 vestíbul d'ndependència 0,900 3,100 2,790 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,790


3 MAMPA02 m2 142,00 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent de perfileria
oculta, mòdul E: mixt vidrier alt (cec Fins 882 mm i vidre fins l'alçada de sostre). Part vidriera amb vidre 1
Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura interior d'acer
galvanitzat 'sendzimir' i marc d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements
metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033.
Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La modulació es realitza una
testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica.
Entornpeu i coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de
llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma UNE
74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de gruix i cámara de 55-65 mm.
Desmontabilitat dels vidres independent de l'estructura Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008
certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 despatx 15 0,940 3,100 2,914 C#*D#*E#*F#
2 separació sales 1,200 3,100 3,720 C#*D#*E#*F#
3 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
4 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 11,314


4 MAMPA03 m2 158,00 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent de perfileria
oculta, mòdul E: mixt vidrier alt (cec Fins 2082 mm i vidre fins l?alçada de sostre). Part vidriera amb vidre 1
Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura interior d'acer
galvanitzat 'sendzimir' i marc d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements
metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033.
Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La modulació es realitza una
testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica.
Entornpeu i coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de
llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma UNE
74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de gruix i cámara de 55-65 mm.
Desmontabilitat dels vidres independent de l'estructura Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008
certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 passadís 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
2 0,800 2,600 2,080 C#*D#*E#*F#
3 0,350 2,600 0,910 C#*D#*E#*F#
4 0,590 2,600 1,534 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,644


5 MAMPA04 m2 105,00 Subministrament i instal·lació de folre de paret 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta, mòdul A:
cec en la seva totalitat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix de 36 mm. Sistema telescòpic que ajusta
irregularitats fins 118 mm. Format per una estructura interior d'acer galvanitzat 'Sendzimir' Qualitat SEGONS
norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació
electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre
cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. Entornpeu i coronació reculats formant la
partició llaga amb el terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 20 mm de gruix i 90 kg /
m3 de densitat. Elements d'encontre a portes, finestres o cantonades; reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 entrada 1,200 3,100 3,720 C#*D#*E#*F#
2 2,200 3,100 6,820 C#*D#*E#*F#
3 0,150 3,100 0,465 C#*D#*E#*F#
4 4,350 3,100 13,485 C#*D#*E#*F#
5 sobre les portes s actes 3,000 1,050 3,150 C#*D#*E#*F#
6 1,050 1,050 1,103 C#*D#*E#*F#
7 laterals 0,950 2,050 1,948 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 fons passadís 1,440 2,600 3,744 C#*D#*E#*F#


10 lataral banys 1,060 2,600


TOTAL AMIDAMENT 34,435


6 MAMPA05 u 221,13 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta de vidre amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de 994 mm
de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat
'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics
vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en
forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa
formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. . Full de porta de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral, de
928x2.041x10 mm. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 entrades des del passadís 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000


7 MAMPA06 u 4.196,74 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta de vidre amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de 1931 mm
de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat
'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics
vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en
forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa
formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. . Full de porta de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral, de
928x2.041x10 mm. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 vestibul d'independència i sala de
consulta


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


8 MAMPA07 u 899,00 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de 994 mm de
separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat
'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics
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vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en
forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa
formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .Full de porta de 928x2.041x40 mm de tauler aglomerat
revestit de vinil, sobre de vidre trempat Clarit 5+5 amb butiral,. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany.
Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per
LLOYD'S REGISTER


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


9 MAMPA08 u 732,00 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de 994 mm de
separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat
'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics
vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en
forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa
formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .Full de porta de 928x2.041x40 mm de tauler aglomerat
revestit de vinil. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls.
Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


10 MAMPA09 u 1.244,40 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de dynamobel' o equivalent. De perfileria
oculta, mòdul P: porta opaca amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de 994 mm de
separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm. Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat
'sendzimir' i marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics
vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en
forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa
formant la partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .2 Fulld de porta de 1931x2.041x40 mm en total, de
tauler aglomerat revestit de vinil. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i
intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S
REGISTER


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


11 MAMPABANY u 650,53 Conjunt de 2 cabines format per 1 frontal de 2440 mm amb 2 portes de 600 mm d'obertura interior i 1 separador
de 1470 mm, construïdes en compacte de resines fenòliques de 12mm ignífugues, hidròfugues i
anti-bacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als
productes de neteja ia les desinfeccions, inalterable a la humitat. Color a determinar, muntades amb perfileria
vertical i horitzontal en alumini STAFF acabat color plata mat. Sense rosasses a paret, frontisses sol sense moll,
poms, condemnes amb indicador lliure ocupat, peus regulables i cargols en acer inoxidable AISI 304. Aquestes
estructures es munten a una alçada de 1840 + 150 mm. Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa
màx. 5.0 mm, densitat 1,45g / cm3 norma DIN 53479, absorció d'aigua <3% norma EN 438-2


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Bany públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


12 BANCBANY u 95,00 Bancs fenòlics model STAFF BFF SHARK de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts totalment en fenòlic
de 12-13 mm. Sobre per seient de peça sencera amb regates per a evacuació d'aigua i fàcil neteja, lama
separadora banc doble de 12cm d'alt, tot el banc aquesta construït en resines fenòliques, ignífugues,
hidròfugues i anti bacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i l'impacte, repel·lent de la brutícia,
resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cants polits i cantonades
arrodonides. Els cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable. Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa
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màx. 5.0 mm, densitat 1,45g / cm3 norma DIN 53479, absorció d'aigua <3% norma EN 438-2.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Bany públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


13 FOLRE u 522,39 Folrat de columna de 1200x600 mm 2 costats subjecte amb U a paret. Alçada màxima 2700 mm, amb amb
panell de resines fenòliques 13 mm, color a determinar.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 bany públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


14 E6523B5D m2 49,25 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Armari instal. 1,000 3,650 3,250 11,863 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,900 3,250 5,850 C#*D#*E#*F#
4 div. magatz.-despatx personal 1,000 6,200 3,250 20,150 C#*D#*E#*F#
5 div. magatz.-sala digita 1,000 2,350 3,250 7,638 C#*D#*E#*F#
6 circulació magatzem 1,000 6,100 3,250 19,825 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 65,326


15 E6524B4B m2 46,65 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1
2 Envans 5,000 1,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,800 3,500 6,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,300 3,500 25,550 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,600 3,500 9,100 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,700 3,500 23,450 C#*D#*E#*F#
7 1,000 12,000 3,500 42,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,050 3,500 7,175 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,400 3,500 8,400 C#*D#*E#*F#


10 1,000 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,700 3,500 16,450 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,400 3,500 25,900 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 208,075


16 E6528B5D m2 58,64 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 En PB
2 div. office-serveis personal 1,000 4,750 3,250 15,438 C#*D#*E#*F#
3 div. ser. personal-neteja 1,000 2,100 3,250 6,825 C#*D#*E#*F#
4 div. neteja-bany 1,000 2,100 3,250 6,825 C#*D#*E#*F#
5 div. banys-estudis les garrigues 2,000 4,650 3,250 30,225 C#*D#*E#*F#
6 div. bany 1-2 2,000 2,400 3,250 15,600 C#*D#*E#*F#
7 De on finalitzen les manpares fins als


sostre
1,000 52,400 0,650 34,060 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 108,973


17 E618562Q m2 31,75 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment
amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris
per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat, també inclou la col·locació dels elements que configuren l'obertura (llinda).


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 pati sala polivalent 1,000 16,050 3,250 52,163 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,600 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,600 2,100 2,520 C#*D#*E#*F#
6 pati magatzem 1,000 8,050 3,250 26,163 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 81,686


18 E618566K m2 33,34 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat, també inclou la col·locació dels elements que configuren l'obertura (llinda).


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Sala recepció i desinsectació 1,000 6,450 3,250 20,963 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,850 3,250 38,025 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 58,988


19 E612BR13 m2 24,09 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, 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 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 ascensor 2,000 1,950 3,250 12,675 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,200 3,250 14,300 C#*D#*E#*F#
4 escala 1,000 5,700 3,250 18,525 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,400 3,250 1,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,300 3,250 17,225 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,600 3,250 5,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,720 1,800 4,896 C#*D#*E#*F#
9 En P1 2,000 7,300 3,500 51,100 C#*D#*E#*F#


10 1,000 2,100 3,500 7,350 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 132,571


20 E4475111 kg 1,41 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Obertura sala polivalent 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 350,000


21 E8L9TF4S m 18,33 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Obertura sala polivalent 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,100


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 03  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS


1 E7C9Y9M4 m2 16,33 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 70 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,892 m2.K/W, col·locada amb fixacions
mecàniques


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Sostre PB 1,000 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#
3 deduir ascensor -1,000 3,300 -3,300 C#*D#*E#*F#
4 deduir escala -1,000 11,000 -11,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 535,700


2 E7119785 m2 16,41 Membrana per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat
LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació,
inclosa la part proporcional de solapaments.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Façana Est 1,200 50,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Oest 1,200 17,000 20,400 C#*D#*E#*F#
3 Façana Nord 1,200 110,000 132,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 1,200 60,000 72,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 284,400


3 ED5L24A3 m2 6,65 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical, inclosa la part proporcional de solapaments.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Façana Est 1,200 50,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Oest 1,200 17,000 20,400 C#*D#*E#*F#
3 Façana Nord 1,200 110,000 132,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 1,200 60,000 72,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 284,400
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4 ED5Z1100 m 6,68 Canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, amb morter de ciment 1:6


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Façana Est 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Oest 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana Nord 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 237,000


5 ED5A5E00 m 7,06 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre. Connectat a la xarxa de
sanejament.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Façana Est 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Oest 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana Nord 45,400 45,400 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 96,400


6 E2255J70 m3 45,73 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim per
una amplada mitja d'1 m.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Façana Est 50,000 0,800 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Oest 17,000 0,800 13,600 C#*D#*E#*F#
3 Façana Nord 110,000 0,800 88,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 60,000 0,800 48,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 189,600


7 IMPER m2 46,82 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment, membrana per a
impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial 5,6
kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1
2 Sala material fotogràfic 1,000 23,330 23,330 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 23,330


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 04  REVESTIMENTS


1 E843223A m2 29,78 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654,
muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb
forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 En PB
2 Circulació i hall sala d'actes 1,000 72,700 72,700 C#*D#*E#*F#
3 vestibol d'indep. 1,000 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#
4 sala d'actes 1,000 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#
5 sala de consulta 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
6 despatx direcció 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
7 despatx personal tècnic 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 estudis de les garrigues 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 358,250


2 E8447220 m2 28,22 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 De PB
2 serveis públic 1,000 18,200 18,200 C#*D#*E#*F#
3 neteja i material 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
4 serveis personal 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 office 1,000 12,200 12,200 C#*D#*E#*F#
6 sala desin 1,000 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#
7 sala recepció 1,000 45,300 45,300 C#*D#*E#*F#
8 passadís 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 magatzem 1,000 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#


10 sala digitalització 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 142,000


3 E84ZG1A0 u 80,64 Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Total 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


4 E898K2A0 m2 4,57 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 De PB
2 serveis públic 1,000 18,200 18,200 C#*D#*E#*F#
3 neteja i material 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
4 serveis personal 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 office 1,000 12,200 12,200 C#*D#*E#*F#
6 sala desin 1,000 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#
7 sala recepció 1,000 45,300 45,300 C#*D#*E#*F#
8 passadís 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 magatzem 1,000 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#


10 sala digitalització 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 142,000


5 E898J2A0 m2 4,03 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Estudi de les garrigues 1,000 13,700 2,600 35,620 C#*D#*E#*F#
3 Circulació banys públic 1,000 10,800 2,600 28,080 C#*D#*E#*F#
4 Neteja 1,000 15,150 2,600 39,390 C#*D#*E#*F#
5 Office 1,000 12,000 2,600 31,200 C#*D#*E#*F#
6 Circulació personal 1,000 7,700 2,600 20,020 C#*D#*E#*F#
7 Sala digi 1,000 9,500 2,600 24,700 C#*D#*E#*F#
8 Despatx personal 1,000 12,300 2,600 31,980 C#*D#*E#*F#
9 sala d'actes 1,000 48,720 2,600 126,672 C#*D#*E#*F#


10 magatzem 1,000 12,100 2,600 31,460 C#*D#*E#*F#
11 escala 1,000 14,150 7,050 99,758 C#*D#*E#*F#
13 En P1
14 Dipòsit 1 1,000 49,400 3,500 172,900 C#*D#*E#*F#
15 Dipòsit 2 1,000 49,400 3,500 172,900 C#*D#*E#*F#
16 Dipòsit 3 1,000 49,400 3,500 172,900 C#*D#*E#*F#
17 Dipòsit 4 1,000 49,050 3,500 171,675 C#*D#*E#*F#
18 Vestibol mat. fotografic 1,000 13,300 3,500 46,550 C#*D#*E#*F#
19 Vestibol dipo 1 i 2 1,000 10,060 3,500 35,210 C#*D#*E#*F#
20 Circulació 1,000 19,000 3,500 66,500 C#*D#*E#*F#
21 Vestibol dipo 3 i 4 1,000 28,600 3,500 100,100 C#*D#*E#*F#
22 Passadis sortida emerg. 1,000 15,100 3,500 52,850 C#*D#*E#*F#
23 Dipòsit gran format 1,000 21,500 3,500 75,250 C#*D#*E#*F#
24 Pas de dipo 2 a 3 1,000 5,700 3,500 19,950 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1.555,665


6 E8241333 m2 20,73 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 bany personal 1,000 16,400 2,600 42,640 C#*D#*E#*F#
3 lavabos 2,000 8,850 2,600 46,020 C#*D#*E#*F#
4 frontal neteja 1,000 2,150 2,600 5,590 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 94,250


7 E83E8R6D m2 43,42 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5
mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
de roca


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Serveis públics, neteja, serveis


personal, office, desinsectació i s.
recepció


1,000 27,300 3,250 88,725 C#*D#*E#*F#


3 1,000 5,850 3,250 19,013 C#*D#*E#*F#
4 Corredissa s'amaga en bany públic 1,000 2,600 3,250 8,450 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 116,188


8 E83E8J6D m2 41,20 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 magatzem, s. digita i d. personal tècnic 1,000 7,300 3,250 23,725 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,750 3,250 15,438 C#*D#*E#*F#
4 aula s. polivalent 1,000 16,000 3,250 52,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 3,250 8,125 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,000 3,250 39,000 C#*D#*E#*F#
7 est. les Garrigues 1,000 4,050 3,250 13,163 C#*D#*E#*F#
8 conducte clima costat armari insta. 1,000 3,200 3,250 10,400 C#*D#*E#*F#
9 divisória estudi les garrigues-sala poli. 1,000 10,600 3,250 34,450 C#*D#*E#*F#


10 escala 1,000 2,300 5,200 11,960 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 208,261


9 E83E8N6Z m2 50,48 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85.5 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1
2 protecció al foc de les encavallades


metàl·liques
6,000 15,000 3,500 315,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 315,000


10 E83E8N6D m2 53,12 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85.5 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 façana nord 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 En P1
4 façana sud i nord 2,000 36,300 3,500 254,100 C#*D#*E#*F#
5 façana est i oes 2,000 18,200 3,500 127,400 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 403,500


11 E83ER900 m2 11,32 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, col·locada directament
sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana dentada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1
2 Neteja 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
3 Ascensor 1,000 4,400 2,600 11,440 C#*D#*E#*F#
4 escala 1,000 11,900 5,200 61,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,600 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
6 En P1 C#*D#*E#*F#
7 escala i ascensor 1,000 17,000 3,500 59,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 154,580


12 GUIA m 29,12 Subministrament i  inserció de guia per cortina enrasada amb el cel-ras.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 En PB
2 Sala polivalent 2,000 8,200 16,400 C#*D#*E#*F#
3 sala de consulta 1,000 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 22,500


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 05  PAVIMENTS


1 E9C11432 m2 25,12 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB 1,000 554,000 554,000 C#*D#*E#*F#
2 deduir escala menys replà d'aquesta -1,000 5,800 -5,800 C#*D#*E#*F#
3 deduir forat ascensor -1,000 3,100 -3,100 C#*D#*E#*F#
5 En P1 1,000 653,000 653,000 C#*D#*E#*F#
6 deduir escala menys replà d'aquesta -1,000 5,800 -5,800 C#*D#*E#*F#
7 deduir forat ascensor -1,000 3,100 -3,100 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1.189,200


2 E9Z2A100 m2 7,37 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB 1,000 554,000 554,000 C#*D#*E#*F#
2 deduir escala menys replà d'aquesta -1,000 5,800 -5,800 C#*D#*E#*F#
3 deduir forat ascensor -1,000 3,100 -3,100 C#*D#*E#*F#
5 En P1 1,000 653,000 653,000 C#*D#*E#*F#
6 deduir escala menys replà d'aquesta -1,000 5,800 -5,800 C#*D#*E#*F#
7 deduir forat ascensor -1,000 3,100 -3,100 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1.189,200


3 E9C4342S m2 55,64 Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat sense adherir sobre
suports de morter de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Pati sala polivalent 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 60,000


4 E9V2A3KK m 59,19 Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 escala de PB a P1 20,000 1,150 23,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 43,000


5 PAV1 m2 82,09 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10. Formació de pendents amb
formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà. Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Membrana per a impermeabilització PN-7 segons la
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norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i
col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250
g/m2, col·locat sense adherir. Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 pati magatzem 1,000 39,630 39,630 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 39,630


6 PAV2 m2 55,88 Paviment base per al paviment de terratzo sobre suports, format per: Formació de pendents amb formigó de
dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà. Mitja
canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Membrana per a impermeabilització PN-7 segons la norma UNE
104402 de dues làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades
sobre capa separadora amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat
sense adherir. Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 pati sala polivalent 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 60,000


7 E9U21AAD m 7,40 Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Sala polivalent 1,000 42,330 42,330 C#*D#*E#*F#
3 Estudi les garrigues 1,000 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#
4 circulció bany 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
5 neteja 1,000 15,150 15,150 C#*D#*E#*F#
6 bany personal 1,000 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
7 office 1,000 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#
8 sala desin 1,000 17,700 17,700 C#*D#*E#*F#
9 s. recepció 1,000 29,400 29,400 C#*D#*E#*F#


10 circulació personal 1,000 15,400 15,400 C#*D#*E#*F#
11 magatzem 1,000 12,100 12,100 C#*D#*E#*F#
12 sala digi 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
13 despatx personal 1,000 25,300 25,300 C#*D#*E#*F#
14 despatx direcció 1,000 22,250 22,250 C#*D#*E#*F#
15 sala de consulta 1,000 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#
16 circulació 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
17 escala 1,000 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
19 En P1
20 Dipòsit 1 1,000 49,400 49,400 C#*D#*E#*F#
21 Dipòsit 2 1,000 49,400 49,400 C#*D#*E#*F#
22 Dipòsit 3 1,000 49,400 49,400 C#*D#*E#*F#
23 Dipòsit 4 1,000 49,050 49,050 C#*D#*E#*F#
24 Vestibol mat. fotografic 1,000 13,300 13,300 C#*D#*E#*F#
25 Vestibol dipo 1 i 2 1,000 10,060 10,060 C#*D#*E#*F#
26 Circulació 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
27 Vestibol dipo 3 i 4 1,000 28,600 28,600 C#*D#*E#*F#
28 Passadis sortida emerg. 1,000 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#
29 Dipòsit gran format 1,000 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
30 Pas de dipo 2 a 3 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
31 escala 1,000 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 652,840


8 JOCSOC u 14,32 Joc de sòcol per escala de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 escala 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 20,000


9 193514B4 m2 29,95 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I abocat amb bomba de formigó, de 15 cm de gruix, capa drenant amb
grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Planta soterrani 650,000 650,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 650,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 01  FUSTERIA EXTERIOR


1 EAF348AC u 392,81 Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre Climalit amb doble
seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


AMIDAMENT DIRECTE 6,000


2 EAF318AC u 346,36 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit
amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


AMIDAMENT DIRECTE 2,000


3 EAF7L4AC u 998,54 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 168x229 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1
incolor i transparent.


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


4 EAF311AC u 1.838,56 Conjunt de 4 finestres d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 690x65 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre
Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i
transparent.


AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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5 EAF7D1AC u 682,02 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent i una lluna fixa, per a un buit d'obra aproximat de 75x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1
incolor i transparent.Amb actuador elèctric 'produmat mat 20' de mides totals exteriors 0,75x2,60 m detall F2
dels plànols


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


6 CONJU u 10.789,77 Conjunt d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 2200x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat
laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent.


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


7 SECCIONAL u 2.200,00 Conjunt format per una porta de garatge tipus horman o equivalent escamotejable vertical de mides total 4,365
x 2,45 m, amb parament llis acabat anoditzat de panell ?sandvitx? amb injecció de poliuretà de 40 mm, muntada
a la banda dreta en un perfil tub d?acer per pintar quadrat de 140 mmm i porta formant 90º a base de bastiment
d?acer i full de panell galvanitzat injectat de poliuretà 30 mm, de mida de pas 0,80x2,05 m i plafó fix superior del
mateix material fins l?alçada de 2,60 m amb obertura interior antipànic i un vidre fix rodó de 18 mm de diàmetre
6mm+12 càmara+4mm, totalment instal·lada.


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


8 PORTAACC u 1.500,00 Conjunt de bastiment i portes per tancament de rampa de mida total 350x3,00 m format per bastiment de pletina
150x4 mm collat al formigó amb tacs i dues portes de perfils galvanitzats en calent i parament de planxa d'acer
de 1,5 mm plegada, i soldada, amb frontisses 110º. La porta de carruatges es fixàrà al terra amb forrellat contra
topall, i la porta de vianants (que obre en el sentit de la sortida) serà practivcambe des de l'interior amb pany
mecanisme de sortida d'emergència inox. homologat per a exteriors, d'acord als plànols de detall, tot plegat
pintat amb una capa d'emprimació i dues marteleé


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


9 ESCO u 450,00 Conjunt de bastiment i portes per armari de registre d'escomeses de mida total 2,50x2,00 m format per
bastiment de pletina 150x4 mm collat al formigó amb tacs i dues portes de perfils galvanitzats en calent i
parament de planxa d'acer de 1,5 mm plegada, troquelada i soldada, amb frontisses 110º i panys amb tanca
segons determinacions companyia elèctrica i SOREA d'acord als plànols de detall, tot plegat pintat amb una
capa d'emprimació i dues marteleé.


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


10 EAVUF440 m2 44,09 Mosquitera fixa de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Finestres dipòsits grans, P1 4,000 1,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 6,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 02  FUSTERIA INTERIOR


1 EASA31N2 u 468,97 Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt, col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


2 EASA81N2 u 309,12 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 9,000


3 EASA61N2 u 186,59 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 sala desin 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


4 EASA72W2 u 506,01 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 80+40x205 cm, preu alt, col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 sala de recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


5 PORTCORR u 171,31 Subministrament col·locació de caixa i bastiment per a porta corredissa ebcastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
80x210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Porta corredissa bany 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


6 EAQEA186 u 216,63 Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 sala desin 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 sala digi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 replà intermig escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000


7 EANA7186 u 27,23 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 sala desin 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 sala digi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 replà intermig escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000


8 EASA61NB u 227,51 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 07  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ


1 BARANA m2 90,00 Barana formada per perfils d'acer galvanitzat, amb perímetres de tub 50x10 mm i muntants verticals cada 9 cm
de tub 35x10 mm, collades a obra segons detalls dels plànols, totalment instal·lada.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Escala interior 4 x 3.68 4,000 3,680 14,720 C#*D#*E#*F#
2 Escala emergència exterior  1 x 8.64 1,000 8,640 8,640 C#*D#*E#*F#
3 Id interior 1x 6.20 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
4 Lateral  pati de la sala d?actes 1 x 7.65 1,000 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 37,210


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 08  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT


1 ASCEN01 u 16.894,59 Subministrament i instal·lació d'ascensor-munta càrregues Orona O3G_2010 MRLG, sense cambra de
màquines, de 8 persones (630 Kg.) de càrrega, de velocitat 1,00 m/s, 5000 mm de recorregut, amb 2 aturades, 2
embarcaments a 180 i maniobra Universal. Grup tractor de tracció per adherència, màquina sense reductor,
d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat


Cabina de Gamma Públic Plus de dimensions 1100 mm ample x 1400 mm fons, amb paret lateral amb botonera
recobriment neocompact liso nc04 y paret lateral sense botonera recubrimient neocompact liso nc04 i
passamans Alumini, , terra de PVC-High SC05, panel de comandament Acer Inoxidable, Il·luminació eficient
amb automàtic UP37 Focus Led, embocadura, fronts en Acer Inox.(Base) i sòcols en alumini.


En cabina, panell de comandament amb polsadors O3G Series circular amb Braille són resistents a l'aigua
(IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71
d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de
Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobre càrrega sistema de comunicació bidireccional
d'atenció 24 hores per xarxa telefònica. Portes de cabina Telescòpica 2 fulls en Acer Inox.(Base) de 900 mm x
2000 mm Cortina fotoelèctrica.


En pis, amb fletxes direccionals a la resta de plantes, amb botonera a paret i polsadors O3G Series circular
resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la
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norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 2 portes de pis Telescòpica en xapa
imprimada de 900 mm x 2000 mm resistència al foc EN81_58 EN81/58 (E120).


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 09  EQUIPAMENTS


1 ESCALA m2 150,35 Repla i graons de plafons d'acer galvanitzat 'tramex' formant una superfície de 2,47 m² de replà i 5 graons de
1,50 m inclús p.p. perfils de sustentació inferior segons plànols d'estructura, totalment instal·lada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Escala emergència sort. P1 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,420


2 CARRIL m 37,00 Carril guia de planxa d'acer de 2 mm de gruix de desenvolupament 27x120x27 mm i guia base de quadret
massís 22 x 25 mm, galvanitzat i tractat amb catafòresi fixat al forjat amb cargols sobre tac cada 1000 mm i
tocs de poliuretà de separació perfectament nivellat i preparat per l'extensió del paviment de terratzo.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 arxiu 112,800 112,800 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 112,800


3 CARRIL1 m 74,00 Carril de suport de planxa d?acer de 2 mm de gruix de desenvolupament 60 mm i guia base de quadret massís
22 x 25 mm galvanitzat i tractat amb catafòresi fixat al forjat amb cargols sobre tac cada 1000 mm i tocs de
poliuretà de separació perfectament nivellat i preparat per l?extensió del paviment de terratzo.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 arxiu 253,800 253,800 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 253,800


4 E9JEC100 m2 269,48 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat tèxtil,
instal·lat encastat al paviment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Entrada 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 9,600


5 EB926U71 u 26,94 Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7 cm, amb suport,
fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 8,000


6 EB927FF1 u 21,57 Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 12,000


7 FRIGO01 m2 50,82 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de 80mm junta seca per terra. formats per dos xapes
metàl·liques nervades de 0,5mm d'espessor amb nucli central de poliisocianurat BS1D0 injectat amb densitat
38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1
2 Sala material fotogràfic, sostre i terra 2,000 25,140 50,280 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 50,280


8 FRIGO02 m2 50,82 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de 80mm junta seca per parets formats per dos xapes
metàl·liques nervades de 0,5mm d'espessor amb nucli central de poliisocianurat BS1D0 injectat amb densitat
38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1
2 Sala material fotogràfic, sostre i terra 58,700 58,700 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 58,700


9 FRIGO03 u 1.830,32 Porta pivotant de fulla compacta superposada sobre marc i rematada amb motllures laterals d'alumini anoditzat.
Carcassa interior segons gruixos. Aïllament en poliuretà injectat de una densitat de 40/45 Kg/m . Farratges:
Composició amb color gris, tancament automàtic d'un put en alumini, amb obertura interior, frontisses verticals.
Estanquitat mitjançant rivet de cautxú molt adaptable. Marc d'alumini extrusionat amb forma de L amb doble
ruptura tèrmica. Color lacat blanc. Pany amb clau G1021 amb espiell doble vidre de 300x300mm i barra
antipànic.
Mides 900x2100mm.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1
2 Sala material fotogràfic, sostre i terra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


10 FRIGO04 m2 56,54 Subministrament i muntatge de tauler de bedoll.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En P1
2 Sala material fotogràfic, sostre i terra 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 25,000


11 EQ514A81 m2 266,27 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 260 cm de llargària i 70 cm
d'amplada, i sòcol de 10 cm d'alçada, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, i formació de forat
sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior polit, de forma circular o oval, per a encastar
aparells sanitaris.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Office 1,000 2,600 0,700 1,820 C#*D#*E#*F#
3 despatx personal tècnic 1,300 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,600


12 MOBLOFFICE u 521,89 Mòdul estàndard per a moble baix, format per 1 modul de 60 cm amb porta, 1 modul de 50 cm amb 4 calaixos, i
1 modul de 80 cm per aigïera, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


13 EJ18L2AC u 57,79 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu mitjà,
encastada a un taulell de cuina


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Despatx personal tècnic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI
Capítulo 10  APARELLS SANITÀRIS


1 EJ13B71Q u 124,39 Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat sobre peu


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


2 EJ14BA1Q u 216,36 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


3 EC1K1502 u 150,00 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix adaptat per a minusvàlids, col·locat fixat mecànicament sobre el
parament.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 bany públic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


4 EC1K1503 u 50,00 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 bany 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000


5 EJ46U020 u 285,32 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 bany públic 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


6 EJ42U010 u 69,80 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 bany públic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 bany personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


7 EJ43U005 u 150,31 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 bany públic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 bany personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


8 EJ4ZU030 u 31,79 Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 bany públic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 bany personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,000


9 EJ1AB21P u 70,72 Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


10 EJ2311EG u 64,86 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En Pb


EUR







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pàg.: 37


2 Bany públic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


11 EJ2981C1 u 24,26 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida
exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 En PB
2 Neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Capítulo 01  CLIMATITZACIÓ


1 EF5B24B2 m 5,75 Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 93,000


2 EF5B44B2 m 6,74 Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 132,000


3 EF5B54B2 m 7,69 Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 28,000


4 EF5B64B2 m 7,83 Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 37,500


5 EF5B76B2 m 14,67 Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 28,000


6 EF5B76G1 m 17,08 Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 10,000


7 EFQ33C6L m 7,06 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
2 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#
3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#
5 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 328,500


8 EED57G01 u 8.456,64 Unidad exterior de bomba de calor, PUHY-P250YKB-A1 INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y 27.100 Kcal/h. o similar, amb desguassos, antivibradors i
accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Unitat exterior sala polivalent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


9 EED57G02 u 7.770,77 Unidad exterior de bomba de calor PUHY-P200YKB-A1, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 20.000 Frig/h y 21.500 Kcal/h.. o similar, amb desguassos, antivibradors i
accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Unitat exterior Despatxos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


10 EED57G03 u 161,73 Kit distribuidor CMY-Y102L-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas, col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


11 EED57G04 u 130,70 Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas, col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Kit 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000


12 EEDA1G01 u 1.562,58 Unidad interior PEFY-P80VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 8000 Frig/h y 8600 Kcal/, col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Unitat conductes sala polivalent 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,000


13 EEDA1G02 u 1.333,60 Unidad interior tipo PLFY-P15VFM-E CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 1500 Frig/h y 1700 Kcal/h., col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


14 EEDA1G03 u 1.373,19 Unidad interior PLFY-P20VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h.., col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Despatx personal tècnic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


15 EEDA1G04 u 1.425,62 Unidad interior PLFY-P32VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Despatx direcció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Consulta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,000


16 EEDA1G05 u 1.291,87 Unidad interior PEFY-P32VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN STÁNDARD, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI LECTRIC, de 3200 Frig/h y 3400 Kcal/h.., col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


17 EEDA1G06 u 1.048,44 Subministrament i instal.lació de Conjunt SPLIT- PARET 1x1, INVERTER (B / C), gamma DOMÈSTICA (R410a)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2150 Frig / h i 2752 kcal / h. i 21 dB (A). Model MSZ-EF25VEW
(MSZ-EF25VEW-E1 / MUZ-EF25VE-E1). Col·locada amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de
condensats, o similar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Despatx centre estudis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


18 EEV31G01 u 1.386,23 Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC,
para 50 g./50 uds. Fuente de alimentación incluida.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


19 EEV31G02 u 121,49 Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds, con pantalla
LCD retroiluminada.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 7,000


20 EEMHU1G1 u 2.993,06 Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/500/250 m3/h. y 37/31/23/18
dB(A). Modelo LGH- 100RVX-E. Instalado


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


21 EEMHU1G2 u 5.642,38 Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000/1500/1000/500 m3/h. y
40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH- 200RVX-E. instalado


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


22 EEN117G1 u 1.063,99 Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y F6 (EN779) y F7, conectable a unidades Lossnay modelo
LGH-100RX5-E de MITSUBISHI ELECTRIC.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


23 EEN1G001 u 280,75 Subministre i instal.lació de Caixa filtrants de tipus gravimètric G24 MFL-355 F de S & P o similar, d'acer
galvanitzat amb brides circulars amb junta d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil per procedir a un ràpid canvi del
filtre.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


24 EEN1G002 u 98,23 Filtre de classe F (EF) MFR-355/400 F8 de S & P o similar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


25 EEV42002 u 62,05 Instal.lació elèctrica de punt de control de fan-coil


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 U. Interior Cassette Despatx personal
tècnic


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


2 U. Interior Cassette Despatx direcció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 U. Interior Cassette Sala consulta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 U. Interior Cassette Despatx Centre


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


5 U. Interior Cassette Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 U. Interior Conductes Sala polivalent 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 U. Interior Conductes Passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 11,000


26 ED111G001 m 12,82 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Tram 1 1,100 14,000 5,000 77,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 1,100 7,000 3,000 23,100 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 1,100 7,000 3,000 23,100 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 123,200


27 EE51EJ5A m2 29,18 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Impulsió 53,000 1,250 66,250 C#*D#*E#*F#
2 Retorn 30,000 1,250 37,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 103,750


28 EE42Q812 m 16,28 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Passadís 1,100 5,000 5,500 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,500


29 EE42Q8G1 m 19,27 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Impulsió 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
2 Retorn 1,100 4,500 4,950 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 7,150


30 EE42Q3G2 m 14,76 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Passadís 1,100 7,500 8,250 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 8,250


31 UTRXG9CFDH u 102,58 Suministro y colocación de difusor de techo serie ADLR de TROX, de 3 x 598 mm, ejecución cuadrada
construido en aluminio y pintado al polvo, cuadrada, compuerta de regulación, con junta, con conexión flexible
con regulación, pintado RAL... a elección.
Indicarreferencia:ADLR-Ejecucióncuadrada-Q-C-L/(seleccionar) x 3 x 598/ K0 / P1 - RAL... (indicar color)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


32 EEK31DG3 u 183,14 Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 1025X525 mm, de retorn o extracció
amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc, amb trepants avellanes per marc de 28
mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR - AG / 1025X525 / A1 / A11 /  / E6-C-0


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


33 EEK31DG4 u 204,54 Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a instal·lació en paret ampit
de finestra i conducte, sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb lamel.les horitzontals regulables, doble deflexió,
marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D / 625 X 425 / A1 / / E6-C-0


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Sala polivalent impulsió recupoerador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


34 EEKN1RG1 u 228,50 Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 495 mm, alumini,
malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x495 / ER


AMIDAMENT DIRECTE 0,000


35 EEK31G01 m 110,34 Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º paral.leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) AA dim. 200
d'alçada i llargada variable, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.Marca
MADEL o similar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Passadis 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
2 Sala polivalent 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#
3 Aportació sala polivalent 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 11,900


36 EEK31DG7 u 109,31 Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 525X325 mm, de retorn o extracció
amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc, amb trepants avellanes per marc de 28
mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR - AG / 625X425 / A1 / A11 / / E6-C-0


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


37 EEKN1RG3 u 228,50 Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 400 x 495 mm, alumini,
malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x330 / ER


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Sala Polivalent sortida recuperador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


38 EEUH02A0 u 293,26 Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió
d'alimentació, col.locat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Activació recuperadors Sala Polivalent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Capítulo 02  VENTILACIÓ


1 EE42Q312 m 13,95 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 1,100 24,600 27,060 C#*D#*E#*F#
2 1,100 45,600 50,160 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 77,220


2 EE42Q3G2 m 14,76 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 1,100 3,200 3,520 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,520


3 EE42Q812 m 16,28 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 1,100 10,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 1,100 5,300 5,830 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 16,830


4 EE42Q8G1 m 19,27 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 1,100 8,500 9,350 C#*D#*E#*F#
2 1,100 7,000 7,700 C#*D#*E#*F#
3 1,100 7,000 7,700 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 24,750


5 EEK31DG5 u 95,40 Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a instal·lació en paret ampit
de finestra i conducte, sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb lamel.les horitzontals regulables, doble deflexió,
marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D / 225 X 165 / A1 / / E6-C-0


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Despatx personal tècnic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Despatx direcció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Despatx sala consulta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Despatx centre estudis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Despatx office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000


6 EE51EJ5A m2 29,18 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Aportació 90,700 1,100 99,770 C#*D#*E#*F#
2 Retorn 76,000 1,100 83,600 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 183,370


7 EEN1X003 u 26,37 Filtre d'aire, de boses de fibra sisntetica, amb capacitat de filtració F6, de dimensions 287x592x635 mm, muntat
en portafiltres.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 2,000


8 EENQX001 u 150,25 Contenidor de conducte per a filtres de dimensions 287x595, amb estructura de xapa galvanitzada, registrable,
amb marc correder en forma de ´´U´´. Marca ESCOCLIMA model CUBO300600, o equivalent.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 2,000


9 EEM2E1G1 u 478,26 Caixa de ventilació CVB / 4-180 / 180-N-147W de S & P, de baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer
galvanitzat, aïllament acústic ignífug (M1) de escuma de melamina, ventilador centrífug de doble aspiració
muntat sobre suports antivibratoris, rodet de branques cap endavant equilibrat dinàmicament.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Impulsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Extracció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala Desinfecció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,000


10 EEKN1RG4 u 238,13 Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie WG de TROX, de 600 x 6000 mm,
alumini, malla anti-insectes acer galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x600 / ER


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Arxiu 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arxiu 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arxiu 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arxiu 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Aportació cassettes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Sala desinfecció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 6,000


11 EE52Q24A m2 37,70 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Arxiu 1 0,600 4,000 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 Arxiu 2 0,600 4,000 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Arxiu 3 0,600 4,000 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Arxiu 4 0,600 4,000 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 19,200


12 EEM32211 u 65,59 Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat. Marca/model: S&P/ SILENT-100CZ


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


13 EDN910S3 u 62,82 Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 2,000


14 EEK31DG7 u 109,31 Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX, de 525X325 mm, de retorn o extracció
amb lames horitzontals fixes lames en disposició oposada, amb marc, amb trepants avellanes per marc de 28
mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR - AG / 625X425 / A1 / A11 / / E6-C-0


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


15 EEM2GG01 u 1.049,16 Caixa de ventilació estanca, CVAB / 4-2000 / 315N D de S & P, autonetejadors, de baix nivell sonor, fabricades
amb perfils d'alumini i panells tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25
mm de gruix , rodet centrífug de branques cap enrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o
d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat,
230V-50Hz.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Arxiu 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arxiu 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arxiu 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arxiu 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


16 EEC1GG01 u 618,35 Humidificador evaporatiu TRAU B450, tipus consola autònom, sense instal·lació, de baix nivell sonor i baix
consum energètic.Estructura robusta de xapa d'acer esmaltat. Quadre amb indicació de nivell d'aigua, higròstats
i estat Desconnexió automàtica en cas de baix nivell d'aigua
Filtre d'aire
Higrostat incorporat per a funcionament automàtic
Alimentació: 230V / 50Hz
Potència absorbida: 53W
Cabal d'aire màxim: 800 m3 / h
Posició de ventilació: 2
Capacitat dipòsit: 34 litres
Capacitat humidificació: 2,5 litres / hora (a 23ºC / 45% HR)
Nivell sonor: 29-42 dbA (a 3 metres)
Color de caracasa: blanc
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Dimensions: 625x316x720 (alçada) mm
Pes: 18,6 kg


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Arxiu 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arxiu 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arxiu 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arxiu 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


17 EEC1GG02 u 2.512,25 Deshumidificador tipus consola per condensació frigorífica TRAU model FSW63 Envoltant en acer galvanitzat
amb tractament pintura poliuretà. Compressor rotatiu hermètic sobre amortidors. Evaporador d'expansió directa
en tub de coure. Safata de condensats en PVC. Condensador en tub de coure i aletes d'alumini verticals.
Ventilador centrífug. Circuit frigorífic format per filtre antihumitat, tub capil·lar d'expansió, pressòstat d'alta
Microprocessador de control per atur / marxa del compressor.


Dades tècniques:
Cabal d'aire: 600m3 / h
Capacitat d'extracció: 63L / dia
Potència nominal: 0.8 kw
Pressió estàtica disponible: 50Pa
Refrigerant: R410A
Nivell sonor: 49 dbA
Marge de temperatures operatiu: 15-36ºC
Dimensions: 660x1070x280 mm
Pes: 50 kg
Alimentació 230 / I / 50 Hz


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Arxiu 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arxiu 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arxiu 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arxiu 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


18 ED111GG02 m 12,82 Desguàs d'aparell deshumidificador amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Arxiu 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Arxiu 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Arxiu 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Arxiu 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 20,000


19 EEK3GG01 u 92,19 Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a manta filtrant, per a instal·lació en sostre de
600 X 600 amb lames horitzontals regulables, sense accessoris (només part frontal), marc frontal 27mm, fixació
oculta, acabat Color natural, anoditzat.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Arxiu 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arxiu 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arxiu 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arxiu 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Capítulo 03  FONTANERIA


1 EY0213G1 PA 1.200,00 Partida alçada a justificar per a connexionat edifici a la xarxa de aigua municipal, incloent accessoris i p.p. de
petit material per a la seva total execució


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


2 EJMAU010 u 160,19 Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat
encastat en mur


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


3 EJMZ1PR5 u 21,75 Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada de
diàmetre 20mm, per a façanes, muntada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


4 EJM15010 u 110,51 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


5 EN215427 u 19,61 Vàlvula esfera+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Bany adaptat 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany adaptat 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3,000


6 EFB23452 m 2,70 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 25,000 1,200 30,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 39,600


7 EFB24452 m 2,99 Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 29,000 1,200 34,800 C#*D#*E#*F#
2 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 46,800


8 EFB25452 m 3,77 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 40,000 1,200 48,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 48,000


9 EFB26452 m 4,86 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 6,000


10 EFQ33C9L m 8,05 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 40,000 1,200 48,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 48,000


11 EFQ33C6L m 7,06 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 25,000 1,200 30,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 39,600


12 EFQ33C7L m 7,10 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 29,000 1,200 34,800 C#*D#*E#*F#
2 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 46,800


13 EFQ33CBL m 8,78 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 6,000


14 EJ2Z4127 u 25,21 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 9,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Capítulo 04  SANEJAMENT


1 EY0213G2 PA 1.200,00 Partida alçada a justificar de connexionat a la xarxa de sanejament municipal, incloent accessoris i p.p. de petit
material per a la seva total execució


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


2 ED359565 u 232,56 Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 2,000


3 ED15B771 m 16,21 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Residuals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Pluvials 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 78,000


4 ED7FBB9P m 32,00 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160
mm, penjat al sostre


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Pluvials 18,300 1,200 21,960 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 21,960


5 ED7FBBAP m 38,99 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200
mm, penjat al sostre


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Residuals 25,000 1,200 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Pluvials 32,000 1,200 38,400 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 68,400


6 ED111B11 m 11,30 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Cassettes 75,200 75,200 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 75,200


7 ED111B21 m 11,59 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 36,000


8 ED5FC194 m 59,30 Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Canal pluvials coberta 37,000 1,200 44,400 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 44,400


9 ED51YA53 u 209,76 Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s, cassoleta
d'acer galvanitzat amb sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza
l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè
d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí
de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 4,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Capítulo 05  ELECTRICITAT


1 EG380902 m 7,54 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PRESA TERRA 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 30,000


2 EGD1441E u 27,40 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 4,000


3 EGDZ1102 u 38,47 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


4 EG1M13M2 u 209,70 Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


5 EG1PU1A7 u 401,34 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


6 EG21HD1H m 16,95 Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LGA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 50,000


7 EG315184 m 6,17 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LGA 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 42,000 4,000 168,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 188,000
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8 EG144B02 u 265,72 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 2,000


9 EG415DG02 u 409,02 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 QGD. IGA + Sobretensions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


10 EG42129H u 93,12 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 QGD 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 24,000


11 EG4242JH u 165,92 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


12 EG4243JH u 117,92 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 2,000


13 EG4243JK u 183,10 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


14 EG415DJB u 54,23 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
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de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


15 EG415DJD u 69,53 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


16 EG415DJC u 55,52 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 2,000


17 EG415D99 U 20,66 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE_EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 QGD 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 41,000


18 EG415D9B U 22,52 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 QGD 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 26,000


19 EG4R4450 u 45,10 Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


20 EG4R4F50 u 55,57 Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 QGD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


21 EG415819 u 15,46 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 3000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


22 EG49H005 u 89,85 Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un
programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 QGD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Activació ventilació PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


23 EG2D0001 m 11,77 Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 100 mm d'amplària, fixada amb suports


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 DERIVACIÓ P1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000


24 EG2D940A m 13,87 Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 150 mm d'amplària, fixada amb suports


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 30,000


25 EG21H51H m 4,05 Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 110,000


26 EG21H71H m 4,75 Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 125,000


27 EG21H81H m 5,99 Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 30,000


28 EG21HB1H m 13,17 Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 30,000


29 EG151D12 u 19,05 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 22,000


30 EG31E506 m 5,49 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 m2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Línia SAI 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000


31 EG31G202 m 2,77 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x1,5 mm2, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Distribució línies Enllumenta 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 800,000


32 EG31G302 m 3,52 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x2,5 mm2, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 línies distribució BE+FORÇA 720,000 720,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 720,000


33 EG31J606 m 15,09 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x10 mm2, col.locat en tub


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LINIES UT EXTERIORS CLIMA PB 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 50,000


34 EG31J602 m 15,44 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x10 mm2, muntat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LÍNIA ASCENSOR 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 25,000


35 EG3293G04 m 1,12 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LÍNIES VARIS 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 LÍNIES DESHUMIDIFICADORS 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 LÍNIES EXTRACTORS ARXIUS 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 135,000


36 EG319000 u 21,70 Punt de mecanisme (endoll, interruptor, polsador,...), inclos conductor de coure s/UNE RZ1-K(AS) sota tub lliure
d'halogens de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació aillant amb tapa cargolada i entrades elastiques o
racords cargolats, inclosa la part proporcional de linea des del caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa
segons descripció anterior. Completament instal.lat.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LLT_TERRA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 LLT_PARET 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 LLT_TERRA 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 LLT_PARET 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#
5 PB 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
6 PB 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 P1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#


10 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 P1 (humidificadors) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 145,000


37 EG670001 u 58,65 Previsió instal·lació en fals sostre per a projector, incloent tub i cablejat elèctric 2x2,5(T2,5) CU 07Z1-k, i 2 x
Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PREVISIÓ PROJECTOR SALA
POLIVALENT


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


38 EG61U051 u 1,02 Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària,
encastada en envà de guix laminat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 HUMIDIFICADORS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 30,000


39 EG61U052 u 1,87 Conjunt de dues caixes rodones amb peça d'unió per a mecanismes universals, de 64 mm de diàmetre i 46 mm
de fondària cadascuna, encastades en envà de guix laminat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PSOT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 12,000


40 EG61U054 u 3,28 Conjunt de tres caixes rodones amb peces d'unió per a mecanismes universals, de 64 mm de diàmetre i 46 mm
de fondària cadascuna, encastades en envà de guix laminat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 SALA POLIVALENT PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


41 EG6115H0 u 66,37 Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8 mecanismes de
tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 6,000


42 EG61CEC8 u 26,92 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb capacitat per a 8
mecanismes modulars, muntat encastat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 25,000


43 EG671113 u 1,96 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col.locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 HUMIDIFCADORS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 33,000


44 EG671123 u 3,68 Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col.locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PSOT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 LLT_TERRA 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 LLT_PARET 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 102,000


45 EG6711G05 u 10,93 Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 4 mòduls, preu alt,
col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 SALA POLIVALENT PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000


46 EG671G01 u 18,21 Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 8 mòduls, preu alt,
col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 31,000


47 EG638G01 u 9,54 Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LLT_TERRA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 LLT_PARET 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 31,000


48 EG638157 u 9,54 Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LLT_TERRA 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 LLT_PARET 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 62,000


49 EG631153 u 9,98 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 37,000


50 EG63D15R u 10,82 Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 3,000


51 EG621193 u 9,33 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PB Extracció desinfecció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000
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52 EG62D1AK u 12,76 Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


53 EG621J93 u 15,11 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


54 EG621G93 u 11,04 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 P1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 10,000


55 EG641177 u 13,92 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


56 EY02G001 u 1.076,51 Partida a alçada a justificar d'ajudes del ram de paleta a les instal.lacions


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000
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1 EG319100 U 19,13 Punt de llum, al sostre o a la paret, senzill, conmutat o de creuament, inclos conductor de coure s/UNE H07V-K
baix tub lliure d'halogenurs de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació aillant amb tapa atornillada i entrades
elastiques o racords cargolats i part proporcional de linea des de caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa
segons descripció anterior. Completament instal.lat.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Punt de llum 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
6 109,000 109,000 C#*D#*E#*F#
7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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9 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
10 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Exteriors 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
13 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 323,000


2 EH61RC69 u 78,61 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Soterrani 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 62,000


3 EH2D0G01 u 47,45 Llumenera decorativa tipus downlight circular amb LED 11 W 1100 lm i 3000K, amb reflector d'alumini,
connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU o
similar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Bany adaptat 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany adaptat 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 7,000


4 EH2D0G02 u 53,86 Llumenera decorativa tipus downlight circular amb LED 22 W 2200 lm i 3000K, amb reflector d'alumini,
connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU o
similar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Passadís bany 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Pas magatzem 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Passadis 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Accés 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 21,000


5 EH11GG02 u 122,79 Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i difusor plàstic de color blanc, mòdul òptic estanc amb LED
41W, 3400 lm i temperatura de color 4000K, muntada encastada al sostre, amb connector push-in, Marca
PHILIPS model CORELINE RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Despatx Centre Estudis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Office 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 6,000


6 EH11GG03 u 153,49 Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i difusor plàstic de color blanc, mòdul òptic estanc amb LED
41W, 3400 lm i temperatura de color 4000K, muntada encastada al sostre, amb connector push-in, Marca
PHILIPS model CORELINE RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC regulable DALI


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sala polivalent 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Despatx personal tècnic 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Despatx direcció 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala consulta 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 51,000


7 EH11GG05 u 125,78 Lluminària estanca, amb carcas i difusor de policarbonat amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine
WT120C LED60S/840 PSU L1500 o similiar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Soterrani 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala digitalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala recepció 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Sala desinfecció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Sala neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Magatzem 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Arxiu 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Arxiu 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#


10 Arxiu 3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
11 Arxiu 4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
12 Passos 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 Dipòsit suports especials 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 Dipòsit grans formats 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 Exterior unitats exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 108,000


8 EH2D0G09 u 72,80 Llumenera decorativa tipus downlight circular per a exteriors IP 44 amb LED 22 W 2200 lm i 3000K, amb
reflector d'alumini, connector push-in col.locada encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Marquesina exterior 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 12,000


9 EH2D0G03 u 65,84 Llumenera decorativa tipus aplic circular amb LED 18 W 1200 lm i 4000K, amb reflector d'alumini, connector
push-in col.locada superficialment. Marca PHILIPS model  CoreLine WL120V LED12S/840 PSR WH o similar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Escales 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 7,000


10 EH2D0G04 u 318,90 Lluminaria encastada 12,5 W amb tecnología LED, per a exterior IP65, marca SIMES model BLINKER o similar


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 4,000


11 EH11GG08 u 98,82 Lluminària estanca, amb carcas i difusor de policarbonat amb tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine
WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similiar


EUR







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pàg.: 62


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Vidriera façana 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 18,000


12 EH11GG07 u 106,64 Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model  LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Soterrani 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis planta baixa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 5,000


13 EH11GG06 u 85,67 Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model LRM1070/00 SENSR MOV DET ST


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Despatx centre estudis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany adaptat 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Bany adaptat 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Bany 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Passos planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Diposit suport especial 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Dipòsit grans formats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Arxiu 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


10 Arxiu 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Arxiu 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Arxiu 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 16,000


14 EH11GG04 u 126,11 Sensor de presència i controlador de l'enllumenat interior regulador en funció de la llum natural, marca PHILIPS
model OCCUSWITHC DALI LRM2070 BASIC


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Despatx personal tècnic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Despatx direcció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 sala consulta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 4,000


15 EHV3G000 u 3.278,20 Sistema de control enllumenat sala conferencies, amb possibilitat de poder programar escenes, composar per
controladors DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar
en carril DIN, incloent programació d'escenes, teclat amb escenes pre-programades, muntat i connectat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
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1 EM141102 u 16,76 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Planta Soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 9,000


2 EM131211 u 33,04 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau
de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Planta Soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 9,000


3 EM131221 u 69,64 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Planta Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


4 EM31261J u 50,70 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Soterrani 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Baixa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Primera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 16,000


5 EMDBU005 U 9,08 Placa de senyalització interior per a indicació d'elements, mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada mecànicament


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Plaques de senyalització extintors 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Placa senyalització polsador d'alarma 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Placa senyalització Sortida 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Placa senyalització Sortida Emergència 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 36,000


6 EM1212G1 u 453,49 Subministrament i instal·lació de central convencional microprocessada de 4 zones. Disposa de leds per
visualitzar l'estat del sistema i indicació individual de la zona en alarma i avaria / anul·lat / proves. Incorporen
clau de seguretat per restringir l'accés a certes funcions del sistema com l'activació i atur de les sirenes,
rearmament de sistema, prova d'equips i accés a la programació. Equipada amb dues sortides supervisades
configurables amb un primer període de temps dedicat a la confirmació de l'esdeveniment a la central (0, 30, 60 i
90 segons) i un segon període de verificació abans de l'activació de les sirenes (0-10 minuts) ; una sortida AUX
de 24 Vcc per a l'alimentació d'equips externs (0,5 A) i dues entrades configurables per a rearmament remot,
evacuació, etc. Inclou 2 bateries de 12 Vcc 7 A / h i targeta NFS8REL. Dimensions en mm: 356 (ample) x 318
(alt) x 96 (fons). D'acord amb el Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la
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construcció. Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions.Marca
NOTIFIER Model NFS4 o similar
.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


7 EM111120 u 32,79 Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Planta Soterrani 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Baixa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 51,000


8 EMD624G1 m 1,38 Subministrament i instal·lació de metre lineal de cable mànega 2x1.5-LHR. Format per un parell de fils trenats i
apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre.
Pantalla d'alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color vermell i coure polit flexible,
resistent al foc i lliure d'halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat sota tub corrugat de 16 mm. Execució en
superfície i en certs trams de paret. Fins i tot p.p. de caixes de derivació, regletes, suports i petit material.
Totalment mesura la longitud instal·lat, connexionat i provat. Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Model
2x1.5-LHR.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Conductor 45,000 1,200 3,000 162,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 162,000


9 EG151D11 u 16,83 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 20,000


10 EG3190G1 u 21,11 Punt de connexió (deteccio, polsador, i sirena...), inclos conductor de 2x1,5 mm2 apantallat sota tub lliure
d'halogens de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació aillant amb tapa cargolada i entrades elastiques o
racords cargolats, inclosa la part proporcional de linea des del caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa
segons descripció anterior. Completament instal.lat.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Polsador 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Sirenes 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Detectors 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 72,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
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1 EP74G311 u 425,00 Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 18
unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Armari v+d 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 1,000


2 EP7Z11G1 u 181,99 Panell amb 48 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, fixat mecànicament


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Panell 48U 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 2,000


3 EP43C431 u 9,91 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB
2 PT1-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PT1-2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 PT1-3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 PT1-4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 PT1-5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 PT1-6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 PT1-7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 PT1-8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#


10 PT1-9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 PT1-10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 PT1-11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 PT1-12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 PT1-13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 PT1-14 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 PT1-15 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 PT1-16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 PT1-17 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
19 PT1-18 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 PT1-19 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
21 PT1-20 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
22 PT1-21 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
23 PT1-22 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 PT1-23 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
25 PT1-24 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
26 P1
27 PT1-25 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
28 PT1-26 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
29 PT1-27 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
30 PT1-28 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
31 PT1-29 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
32 PT1-30 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
33 PT1-31 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 124,000


4 EG2D0001 m 11,77 Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 100 mm d'amplària, fixada amb suports
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 DERIVACIÓ P1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 35,000


5 EG21H71H m 4,75 Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 P1 6,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 PSOT 6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 180,000


6 EG22H711 m 1,36 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 LLocs Treball PB 18,000 10,000 180,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 180,000


7 EG151522 u 12,97 Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 30,000


8 EP434620 m 1,45 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB
2 PT1-1 4,000 25,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 PT1-2 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 PT1-3 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 PT1-4 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 PT1-5 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 PT1-6 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
8 PT1-7 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
9 PT1-8 4,000 35,000 140,000 C#*D#*E#*F#


10 PT1-9 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
11 PT1-10 4,000 35,000 140,000 C#*D#*E#*F#
12 PT1-11 4,000 35,000 140,000 C#*D#*E#*F#
13 PT1-12 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
14 PT1-13 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
15 PT1-14 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
16 PT1-15 4,000 25,000 100,000 C#*D#*E#*F#
17 PT1-16 4,000 25,000 100,000 C#*D#*E#*F#
18 PT1-17 4,000 45,000 180,000 C#*D#*E#*F#
19 PT1-18 4,000 45,000 180,000 C#*D#*E#*F#
20 PT1-19 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
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21 PT1-20 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
22 PT1-21 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
23 PT1-22 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
24 PT1-23 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
25 PT1-24 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
26 P1
27 PT1-25 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
28 PT1-26 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
29 PT1-27 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
30 PT1-28 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
31 PT1-29 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#
32 PT1-30 4,000 45,000 180,000 C#*D#*E#*F#
33 PT1-31 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 3.660,000


9 EP7382D3 u 19,65 Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 PB
2 PT1-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PT1-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PT1-3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PT1-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PT1-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 PT1-6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 PT1-7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 PT1-8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


10 PT1-9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 PT1-10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 PT1-11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 PT1-12 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 PT1-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 PT1-14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 PT1-15 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 PT1-16 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 PT1-17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 PT1-18 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 PT1-19 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
21 PT1-20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
22 PT1-21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 PT1-22 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
24 PT1-23 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
25 PT1-24 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
26 P1
27 PT1-25 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
28 PT1-26 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
29 PT1-27 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 PT1-28 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 PT1-29 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
32 PT1-30 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
33 PT1-31 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 62,000


10 EMD3G100 u 8,51 Posada en marxa i certificació de la instal.lació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Llocs de treball 31,000 2,000 62,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 62,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Capítulo 09  INTRUSISME


1 EMD311A8 u 259,87 Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció, alarma
acústica i senyal lluminós, muntada a l'exterior


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


2 EMD11NL6 u 97,49 Detector d'infraroigs passiu, amb una cobertura lateral <=1 m, amb un abast longitudinal <=20 m, muntat
superficialment a la paret


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Planta Baixa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 18,000


3 EMDWB0G1 u 126,95 Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3 i muntat superficialment


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


4 EMD4U501 u 107,10 Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o
blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd
de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


5 EG151522 u 12,97 Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf.


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Intrusisme 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 20,000


6 EG22H715 m 1,35 Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.c


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


EUR
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1 Tub 2,000 45,000 1,200 108,000 C#*D#*E#*F#
2 180,000 1,200 216,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 324,000


7 EMD62603 m 0,85 Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Cablejat 2,000 45,000 1,200 108,000 C#*D#*E#*F#
2 180,000 1,200 216,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 324,000


8 EMD3G009 u 172,53 Posada en marxa i certificació de la instal.lació


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Capítulo 10  COMUNICACIÓ


1 EP213120 u 107,92 Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors, per
a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


2 EP22934B u 415,46 Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador
audio, amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


3 EP246211 u 92,56 Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig, col·locat
encastat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


4 EP254370 u 59,88 Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Despatx direcció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Despatx personal tècnic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000


5 EP271B03 m 5,37 Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


1 Cable 36,000 1,200 43,200 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#


TOTAL AMIDAMENT 43,200


6 EP263110 u 36,11 Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida de derivació i una
sortida de pas, col·locat


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula


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


TOTAL AMIDAMENT 1,000


EUR
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Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES


1 E2132352 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 26)


92,65 12,869 1.192,31


2 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 307)


263,42 1,188 312,94


3 E2135342 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 27)


128,66 6,048 778,14


4 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 29)


7,79 32,629 254,18


5 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 31)


5,86 42,418 248,57


6 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)


3,37 42,418 142,95


7 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 32)


6,96 26,137 181,91


8 E2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)


34,51 26,137 901,99


9 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició d'elements
estructurals existents. (P - 0)


10.000,00 1,000 10.000,00


TOTAL Titol 3 01.01.01.01 14.012,99


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 02 FONAMENTS


1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 1)


142,77 8,667 1.237,39


2 135FP1K0 m3 Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps,
HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió, armat amb 200 kg/m3
d'armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2. VEURE DETALL D'AMIDAMENT A
MEMÒRIA D'ESTRUCTURA (P - 2)


332,20 18,340 6.092,55


3 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 39)


10,23 40,435 413,65


4 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons (P - 38)


2.121,81 1,000 2.121,81


5 E3D1B123 m Execució de micropilons sense entubació de 220 mm de diàmetre amb
menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat
amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit
elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,1 mm de gruix i injecció única amb


81,86 344,000 28.159,84


EUR
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beurada de ciment CEM I 52,5 R (P - 37)


6 145214BH m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (P - 4)


320,46 20,314 6.509,82


7 43ZP1AE1 ut Travada de fonament nou a biga centradora existent, amb perforació i
injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 22 kg/ut, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components. REFER CONTINUÏTAT
D'ARMAT DE BIGA CENTRADORA INTERROMPUDA AMB 5d20sup
I 5d12inf (P - 16)


178,43 6,000 1.070,58


8 M3ZP1AE1 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació
i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components. CONNEXIÓ SABATES
FONAMENTS INTERROMPUTS PER ENCEPATS (P - 309)


62,86 11,760 739,23


TOTAL Titol 3 01.01.01.02 46.344,87


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 03 ESTRUCTURA


Titol 3 (1) 01 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ


1 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i
resines epoxi modificades (P - 308)


16,64 45,000 748,80


2 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3 amb tauler de fusta de pi, formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3 (P - 5)


426,65 73,752 31.466,29


3 M45224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3 amb tauler de fusta de pi, formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3 AMB FORMACIÓ DE FORATS
SEGONS PLÀNOLS D'ALÇAT I ESTRUCTURA (P - 310)


679,59 3,465 2.354,78


4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia
de 13,3 m2/m3, formigó HA-35/B/10/IIIa, abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
80 kg/m3 (P - 3)


402,46 2,580 1.038,35


5 14LHN68F m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 9)


43,73 587,820 25.705,37


6 14531C6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 7,5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3. INCLOU FORMACIÓ DE MÈNSULA PER SUPORT DE
FORJAT A TRAVÉS DE JUNTA DE DILATACIÓ (P - 7)


457,55 7,110 3.253,18


7 E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir (P - 48)


74,61 2,880 214,88


8 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3 (P - 6)


400,98 0,557 223,35


EUR
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9 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
cèrcols de directriu recta (P - 46)


58,76 2,280 133,97


10 145C4876 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 35 kg/m2 (P - 8)


95,49 98,870 9.441,10


11 14LV956J m2 Formació de sostre 30+10 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat
de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert
superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment flector últim, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) 16 kN/m2 per a una llum màxima
de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 8 i 8 mm de
diàmetre, i una quantia de 0,076 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I,
abocat amb cubilot (P - 11)


92,73 663,000 61.479,99


12 14LV754G m2 Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat
de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert
superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de
9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 5 i 5 mm de
diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I,
abocat amb cubilot (P - 10)


60,29 678,000 40.876,62


13 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 17)


200,80 28,800 5.783,04


14 E7J1AAMA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima circular de 400 mm d'amplària, col·locat a
l'interior (P - 64)


133,46 3,500 467,11


15 E7J211D1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 66)


4,77 7,000 33,39


16 E7J1B2EA m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima plana, de 300 mm d'amplària, col·locat a
l'interior (P - 65)


59,30 17,500 1.037,75


17 E7J5C5D0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 67)


13,73 300,000 4.119,00


18 E5Z15N6D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada (P - 52)


16,42 123,953 2.035,31


19 N3ZP1AE1 m2 CONNEXIÓ DE NOU MUR A MUR EXISTENT, amb perforació i
injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components. (P - 323)


62,86 8,100 509,17


20 X3ZP1AE1 ut CONNEXIÓ DE NOU PILAR O MUR A FONAMENT EXISTENT, amb
perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior
dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components. (P - 330)


62,86 6,000 377,16


21 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 80)


18,07 332,220 6.003,22


22 193527BB m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel
mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes la primera en pols i
la segona en forma de beurada, amb una dotació de 2 kg/m2, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment
del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS (P - 13)


37,30 703,430 26.237,94


EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03.01 223.539,77


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 03 ESTRUCTURA


Titol 3 (1) 02 ESTRUCTURA METÀL·LICA


1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 40)


1,56 262,885 410,10


2 E44A531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. VEURE
DETALL D'AMIDAMENT A MEMÒRIA D'ESTRUCTURA (P - 43)


2,26 44.022,460 99.490,76


3 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 45)


3,16 8.752,672 27.658,44


4 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm (P - 63)


38,07 907,498 34.548,45


5 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
305)


5,40 1.280,000 6.912,00


6 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 306)


0,10 38.400,000 3.840,00


TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03.02 172.859,75


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 03 ESTRUCTURA


Titol 3 (1) 03 ESTRUCTURA D'OBRA


1 E4F2B578 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2 (P - 47)


211,79 31,262 6.620,98


EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03.03 6.620,98


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 03 ESTRUCTURA


Titol 3 (1) 04 ESTRUCTURES AUXILIARS


1 E444512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 41)


1,75 9.645,601 16.879,80


2 E44B2253 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 44)


2,04 3.316,680 6.766,03


3 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 49)


4,42 664,000 2.934,88


4 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944,
format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40
µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma
manual (P - 81)


7,97 301,512 2.403,05


TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03.04 28.983,76


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 04 ENVOLVENT


Titol 3 (1) 01 FAÇANA


1 E83QS1BZ m2 Subministre i muntatge de fals sostre i façana arquitectònica totalment
llisa i estanca, segons especejament de Projecte, formada per: Panell
Formawall o equivalent vertical de 80 mm de gruix i amples de
cobriment de 1000 mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Compost
per cara exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural
(sense procés d'oxidació previ aplicat), nucli d'espuma de poliuretà
Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6 mm de gruix en
acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc estàndard i
gofrat. Inclou part proporcional de: mecanitzats per plegar els panells
en entregues amb la coronació de l'edifici i a la transició amb el fals
sostre, segons documentació gràfica de Projecte; segellats; remats;
trobades amb altres materials i elements; formació d'encaixos per a
instal·lacions i gàrgoles; xapes microperforades d'acer corten de 3 mm
de gruix mínim, plegades i rematades per a encontres i fixades a
subestructura de suport perimetral de les obertures, en forats de
façana i d'instal·lacions; formació de porta integrada de sortida
d'emergència d'acer corten aïllada amb els ferratges necessaris i barra
antipànic; panells de cantonada; resta d'elements per deixar la partida
completament executada segons Projecte i requeriments de la Direcció
Facultativa i del fabricant. (P - 74)


151,58 874,730 132.591,57


2 E7C9V644 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 61)


17,62 203,500 3.585,67


EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.04.01 136.177,24


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 04 ENVOLVENT


Titol 3 (1) 02 COBERTA


1 E545GGBZ m2 Subministre i muntatge de coberta arquitectònica totalment llisa i
estanca, segons especejament de Projecte, formada per: Panell
Formadeck o equivalent de 50 mm de gruix i amples de cobriment de
1000 mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Compost per cara
exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural (sense procés
d'oxidació previ aplicat), nucli d'espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55
Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6 mm de gruix en acer galvanitzat
prelacat amb acabat de polièster blanc estàndard i gofrat. Inclou part
proporcional de: remats en careners; entregues; xapes laterals de
transició entre panells de façana i de coberta en acer corten; canal
d'acer corten aïllada completament estanca connectada a baixants
amb formació de pendents segons Projecte amb gàrgoles de desguàs
també en acer corten; segellats de seguretat en juntes mitjançant
massilla Therostat; resta d'elements per deixar la partida
completament executada segons Projecte i requeriments de la Direcció
Facultativa i del fabricant. (P - 50)


104,31 733,000 76.459,23


2 E7C96ED1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70
kg/m3, de 100 mm de gruix amb malla metàl·lica, col·locat sense
adherir (P - 60)


9,33 843,600 7.870,79


3 E545GGZZ m2 Subministre i muntatge de base per a la sortida d'instal·lacions i trapes
a coberta de 90x60 cm de dimensió màxima, formada per: mecanitzat
del panell Formadeck o similar sense arribar a la canaleta interior,
primer cordó de segellat format en cinta de butil alumini fixada formant
junt elàstic entre el panell i l'element sortint a coberta, segon cordó de
segellat amb xapa de la mateixa qualitat de la coberta fixada i
segellada contra el panell i tercer cordó de segellat mitjançant xapa de
la mateixa qualitat que la coberta fixada i segellada al element sortint.
Inclou part proporcional de resta d'elements per deixar la partida
completament executada segons Projecte i requeriments de la Direcció
Facultativa i del fabricant. (P - 51)


203,11 11,000 2.234,21


4 4A2T271Z u Subministre i muntatge de trapa practicable d'accés a coberta de
90x60 cm de planxa d'acer corten i frontisses, maneta, pany, clau i
escala d'alumini fixada a paret amb arc de protecció. (P - 18)


750,00 1,000 750,00


5 4A2T27ZZ u Subministre i muntatge de xemeneia de ventilació elaborada amb
planxa d'acer corten de 10 mm de gruix segons detalls de Projecte,
fixada a sostre mitjançant angulars i tacs químics, incorporant reixa
mosquitera d'acer corten fixada amb cargols a angulars perimetrals per
permetre la seva neteja i substitució. (P - 19)


400,00 10,000 4.000,00


6 2B71LV66 u 2LV-L-66. Subministrament i muntatge de línia de vida horitzontal tipus
Securope de Fallprotec o equivalent, conforme a la norma EN795C,
fabricada d'acord amb el sistema de control de qualitat certificat per
APAVE segons directiva europea 89/689/CEE, Article 11.


Amb un traçat total de 29m, sense corbes, configurada per fins a 3
usuaris i composada pels següents elements:
- LDV-008 Tub per emplomar finals de cable: 2 unitats
- LDV-032 Absorbidor d'energia d'extrem, sintètic, amb molla i
indicador de sobrecàrrega: 1 unitat
- LDV-002 Punt d'ancoratge final de 20kN de resistència, sense
possibilitat de deformació permanent: 2 unitats
- LDV-043 Punt d'ancoratge intermig orientable de 12kN de
resistència, amb sistema d'absorció d'energia, sense deformació
permanent, amb testimoni de sobrecàrrega de 4kN i reactivació
manual: 2 unitats


1.052,05 1,000 1.052,05


EUR
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- LDV-023 Suport específic per a coberta metàl·lica tipus sandwitch
amb reforç de fixació amb placa d'ancoratge de 360x360mm amb
cargolaria d'acer inoxidable autoperforant: 2 unitats
- LDV-036 Suport específic per a coberta metàl·lica tipus sandwitch
amb reforç de fixació amb placa d'ancoratge de 360x180mm amb
cargolaria d'acer inoxidable autoperforant: 2 unitats
- LDV-006 Cable d'acer inoxidable de designació AISI 316, de 8mm
de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1 per una resistència de servei a
tracció de 40kN, fixat als terminals i als elements de suport intermig
(separació <15m) i tesat: 29m
- LDV-007 Placa d'identificació i advertència obligatòria conforme
norma EN795C: 1 unitat


Inclou: Totes les operacions necessàries de localització d'elements
estructurals vistos i/o ocults (bigues, corretges, jàsseres, lloses, pilars,
murs, etc.), així com les feines d'ancoratge i fixació a aquest elements,
i comprovació de la correcta execució dels mateixos; material de
muntatge necessari (ancoratges d'epoxy, tacs de nylon, varilles
roscades i espàrrecs M12, femelles i arandeles tipus grower, tot d'acer
inoxidable); les unitats necessàries de casquets finals de 12mm, de
resistència 20kN, inviolables (sense possible manipulació posterior) i
casquets intermitjos de 12mm, de resistència 5kN i reajustables.


La totalitat del sistema estarà fabricat en acer inoxidable de
designació AISI 316, amb garantia de vida útil mínima de 10 anys. (P -
15)


7 XPA1000Z pa Certificació de les línies de vida. (P - 0) 1.150,00 1,000 1.150,00


8 2B71EPI1 u 2EPI-01. Subministrament de conjunt d'Equips de Protecció Individuals
per a la utilització de lesinstal·lacions en condicions de seguretat
composada pels següents elements:
- LDV-001 TCarro de traslació amb mosquetó d'acer inoxidable de
designació AISI 316, segons EN795: 1 unitat
- 0860002 Dispositiu anticaiguda tipus Roker de Fallprotec o
equivalent, lliscant per a corda semiestàtica de 10,5-12,7mm de
diàmetre: 1 unitat
- 0840175 Corda de poliamida, estàtica, de 10,5mm de diàmetre i 10m
de longitud amb terminal i mosquetó: 1 unitat
- HAR-016 Doble corda de poliamida de 1,5m de longitud, amb
sistema d'absorció d'energia segons EN354, EN355 i EN362: 1 unitat
- HAR-018 Mosquetó automàtic de triple connexió, d'acer inoxidable
de designació AISI 316, amb 1/4 de gir d'obertura, de 20mm segons
EN362: 3 unitats
- HAR-021 Arnès tipus Tempo de Fallprotec o equivalent, de
qualsevol talla, amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355: 1 unitat
- 0820057 Casc tipus Safety Star Camp de Fallprotec o equivalent,
per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400g,
homologat segons UNE-EN 812: 1 unitat (P - 14)


584,65 2,000 1.169,30


TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.04.02 94.685,58


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Capítulo 01 ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA


Titol 3 05 PARTIDES ALÇADES


1 XPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i
demolició. (P - 0)


1.000,00 1,000 1.000,00


EUR
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2 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a tancament exterior. (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00


3 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres. (P - 0)


4.000,00 1,000 4.000,00


TOTAL Titol 3 01.01.01.05 8.000,00


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 02 DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI


Capítulo 01 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS


1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 28)


2,12 1.438,000 3.048,56


2 E2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. A
justificar amb els albarans del gestor de residus. (P - 33)


3,48 393,800 1.370,42


3 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). A justificar amb els albarans del gestor de
residus. (P - 34)


13,64 393,800 5.371,43


TOTAL Capítulo 01.02.01 9.790,41


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 02 DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI


Capítulo 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES


1 MAMPA m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta, mòdul A: cec en la seva
totalitat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90 mm.
Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat Sendzimir i
bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16
mm revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La modulació es
realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet de
PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de
13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40
kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma UNE
74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió
de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S Register Quality
Assurance. (P - 311)


218,81 4,680 1.024,03


2 MAMPA01 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta, mòdul A: envidrat en la
seva totalitat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90
mm. Format Per una Estructura perimetral d'acer galvanitzat Sendzimir
i bastiments d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346:
2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16
mm revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La modulació es
realitza una testa, sense discontinuïtat. Vidres lluna 5+5mm Amb
butiral. Entornpeu i coronació reculats formant la partició llaga amb el
terra i el sostre de 13 mm. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls


145,00 2,790 404,55


EUR
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Desmuntabilitat dels vidres independetment de l?estructura. Sistema
de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S
Register Quality Assurance. (P - 312)


3 MAMPA02 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent de perfileria oculta, mòdul E: mixt vidrier alt
(cec Fins 882 mm i vidre fins l'alçada de sostre). Part vidriera amb
vidre 1 Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90
mm. Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i
marc d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16
mm revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La modulació es
realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet de
PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de
13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40
kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma UNE
74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5
mm de gruix i cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat dels vidres
independent de l'estructura Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001:
2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance. (P - 313)


142,00 11,314 1.606,59


4 MAMPA03 m2 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent de perfileria oculta, mòdul E: mixt vidrier alt
(cec Fins 2082 mm i vidre fins l?alçada de sostre). Part vidriera amb
vidre 1 Centrat. Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90
mm. Format Per una Estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i
marc d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16
mm revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons. La modulació es
realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb rivet de
PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de
13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40
kg / m3 de densitat. Aïllament acústic de 42 dB SEGONS norma UNE
74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5
mm de gruix i cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat dels vidres
independent de l'estructura Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001:
2008 certificat  per LLOYD'S Register Quality Assurance. (P - 314)


158,00 7,644 1.207,75


5 MAMPA04 m2 Subministrament i instal·lació de folre de paret 'LÍNE de dynamobel' o
equivalent. De perfileria oculta, mòdul A: cec en la seva totalitat.
Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix de 36 mm. Sistema
telescòpic que ajusta irregularitats fins 118 mm. Format per una
estructura interior d'acer galvanitzat 'Sendzimir' Qualitat SEGONS
norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb
tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols
polièster o epoxi, polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de
50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells
d'aglomerat de 16 mm revestits de vinil. Cantejats als quatre cantons.
La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. Entornpeu i
coronació reculats formant la partició llaga amb el terra i el sostre de
13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 20 mm de gruix i 90 kg /
m3 de densitat. Elements d'encontre a portes, finestres o cantonades;
reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió de la
Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S Register Quality
Assurance. (P - 315)


105,00 34,435 3.615,68


6 MAMPA05 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta de vidre
amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm.
Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i
marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de


221,13 5,000 1.105,65


EUR
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desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. . Full de porta de vidre
trempat Clarit 5+5 amb butiral, de 928x2.041x10 mm. ferramenta tipus
Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per
LLOYD'S REGISTER (P - 316)


7 MAMPA06 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta de vidre
amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
1931 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm.
Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i
marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. . Full de porta de vidre
trempat Clarit 5+5 amb butiral, de 928x2.041x10 mm. ferramenta tipus
Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels
mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per
LLOYD'S REGISTER (P - 317)


4.196,74 1,000 4.196,74


8 MAMPA07 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca
amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm.
Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i
marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .Full de porta de
928x2.041x40 mm de tauler aglomerat revestit de vinil, sobre de vidre
trempat Clarit 5+5 amb butiral,. ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe
amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de
Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat per LLOYD'S
REGISTER (P - 318)


899,00 1,000 899,00


9 MAMPA08 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca
amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm.
Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i
marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .Full de porta de
928x2.041x40 mm de tauler aglomerat revestit de vinil. ferramenta
tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i intercanviabilitat
dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2008 certificat
per LLOYD'S REGISTER (P - 319)


732,00 1,000 732,00


10 MAMPA09 u Subministrament i instal·lació de partició desmuntable tipus 'LÍNE de
dynamobel' o equivalent. De perfileria oculta, mòdul P: porta opaca
amb muntant amb Vidrier i un vidre centrat de modulació estandar de
994 mm de separació entre entornpeus. Gruix Total de 90 mm.
Formada per una estructura interior d'acer galvanitzat 'sendzimir' i
marcs d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009
(DX51D + Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de
desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi,
polimeritzat en forn a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i
toleràncies en de color segons DIN 5033. Coronació refosa formant la
partició Una llaga amb el sostre de 13 mm. .2 Fulld de porta de
1931x2.041x40 mm en total, de tauler aglomerat revestit de vinil.
ferramenta tipus Manila Tesa o Hoppe amb pany. Reinstal·lació i


1.244,40 1,000 1.244,40


EUR
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intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de Gestió de la Qualitat ISO
9001: 2008 certificat per LLOYD'S REGISTER (P - 320)


11 MAMPABANY u Conjunt de 2 cabines format per 1 frontal de 2440 mm amb 2 portes de
600 mm d'obertura interior i 1 separador de 1470 mm, construïdes en
compacte de resines fenòliques de 12mm ignífugues, hidròfugues i
anti-bacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i l'impacte,
repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja ia les
desinfeccions, inalterable a la humitat. Color a determinar, muntades
amb perfileria vertical i horitzontal en alumini STAFF acabat color plata
mat. Sense rosasses a paret, frontisses sol sense moll, poms,
condemnes amb indicador lliure ocupat, peus regulables i cargols en
acer inoxidable AISI 304. Aquestes estructures es munten a una
alçada de 1840 + 150 mm. Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN
13501-1, fletxa màx. 5.0 mm, densitat 1,45g / cm3 norma DIN 53479,
absorció d'aigua <3% norma EN 438-2 (P - 321)


650,53 1,000 650,53


12 BANCBANY u Bancs fenòlics model STAFF BFF SHARK de 1400-1800-2800 mm de
longitud, construïts totalment en fenòlic de 12-13 mm. Sobre per seient
de peça sencera amb regates per a evacuació d'aigua i fàcil neteja,
lama separadora banc doble de 12cm d'alt, tot el banc aquesta
construït en resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i anti
bacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i l'impacte,
repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les
desinfeccions, inalterable a la humitat. Cants polits i cantonades
arrodonides. Els cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable. Qualitat
estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx. 5.0 mm, densitat
1,45g / cm3 norma DIN 53479, absorció d'aigua <3% norma EN 438-2.
(P - 22)


95,00 1,000 95,00


13 FOLRE u Folrat de columna de 1200x600 mm 2 costats subjecte amb U a paret.
Alçada màxima 2700 mm, amb amb panell de resines fenòliques 13
mm, color a determinar. (P - 297)


522,39 1,000 522,39


14 E6523B5D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A)
a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W (P - 56)


49,25 65,326 3.217,31


15 E6524B4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 57)


46,65 208,075 9.706,70


16 E6528B5D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H)
a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W (P - 58)


58,64 108,973 6.390,18


17 E618562Q m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb
morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler
calcari. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat, també
inclou la col·locació dels elements que configuren l'obertura (llinda). (P
- 54)


31,75 81,686 2.593,53


18 E618566K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat, també inclou la


33,34 58,988 1.966,66


EUR
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col·locació dels elements que configuren l'obertura (llinda). (P - 55)


19 E612BR13 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, 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 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 53)


24,09 132,571 3.193,64


20 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 42)


1,41 350,000 493,50


21 E8L9TF4S m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 82)


18,33 5,100 93,48


TOTAL Capítulo 01.02.02 44.959,31


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 02 DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI


Capítulo 03 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS


1 E7C9Y9M4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 116 a 125 kg/m3 de 70 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,892 m2.K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 62)


16,33 535,700 8.747,98


2 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació, inclosa la part proporcional de solapaments. (P - 59)


16,41 284,400 4.667,00


3 ED5L24A3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical, inclosa la
part proporcional de solapaments. (P - 115)


6,65 284,400 1.891,26


4 ED5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur,
amb morter de ciment 1:6 (P - 116)


6,68 237,000 1.583,16


5 ED5A5E00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre. Connectat a la xarxa de sanejament. (P - 113)


7,06 96,400 680,58


6 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim per una amplada mitja d'1 m. (P - 30)


45,73 189,600 8.670,41


7 IMPER m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment, membrana
per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma UNE
104402 de dues làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i
col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil. (P - 303)


46,82 23,330 1.092,31


TOTAL Capítulo 01.02.03 27.332,70


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 02 DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI


Capítulo 04 REVESTIMENTS


1 E843223A m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte
(A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons


29,78 358,250 10.668,69


EUR
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UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma
de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim (P - 75)


2 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 76)


28,22 142,000 4.007,24


3 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 77)


80,64 4,000 322,56


4 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 79)


4,57 142,000 648,94


5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 78)


4,03 1.555,665 6.269,33


6 E8241333 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 68)


20,73 94,250 1.953,80


7 E83E8R6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i
l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana de roca (P - 72)


43,42 116,188 5.044,88


8 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca (P - 69)


41,20 208,261 8.580,35


9 E83E8N6Z m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85.5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament. (P - 71)


50,48 315,000 15.901,20


10 E83E8N6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85.5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca (P - 70)


53,12 403,500 21.433,92


11 E83ER900 m2 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus hidròfuga (H) de 15
mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb
additius estès a tota la superfície amb llana dentada (P - 73)


11,32 154,580 1.749,85


12 GUIA m Subministrament i inserció de guia per cortina enrasada amb el
cel-ras. (P - 302)


29,12 22,500 655,20


TOTAL Capítulo 01.02.04 77.235,96
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1 E9C11432 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a ús interior intens (P - 83)


25,12 1.189,200 29.872,70


2 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 88) 7,37 1.189,200 8.764,40


3 E9C4342S m2 Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 40x40
cm, preu alt, col·locat sense adherir sobre suports de morter de ciment
de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior (P - 84)


55,64 60,000 3.338,40


4 E9V2A3KK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i
bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 (P - 87)


59,19 43,000 2.545,17


5 PAV1 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10. Formació
de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà. Mitja
canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Membrana per a
impermeabilització PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues
làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre
capa separadora amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.
Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6. (P - 324)


82,09 39,630 3.253,23


6 PAV2 m2 Paviment base per al paviment de terratzo sobre suports, format per:
Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà. Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Membrana
per a impermeabilització PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues
làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre
capa separadora amb geotèxtil. Geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.
Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6. (P - 325)


55,88 60,000 3.352,80


7 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 86)


7,40 652,840 4.831,02


8 JOCSOC u Joc de sòcol per escala de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 304)


14,32 20,000 286,40


9 193514B4 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I abocat amb bomba de
formigó, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50
a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C1+C2+D1
segons CTE/DB-HS (P - 12)


29,95 650,000 19.467,50


TOTAL Capítulo 01.02.05 75.711,62
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Capítulo 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES


Titol 3 01 FUSTERIA EXTERIOR


1 EAF348AC u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons


392,81 6,000 2.356,86


EUR
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UNE-EN 12210. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar, baix
emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i
transparent. (P - 91)


2 EAF318AC u Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 120x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar, baix
emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i
transparent.
(P - 90)


346,36 2,000 692,72


3 EAF7L4AC u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa lateral,
per a un buit d'obra aproximat de 168x229 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat
laminar, baix emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1
incolor i transparent. (P - 93)


998,54 1,000 998,54


4 EAF311AC u Conjunt de 4 finestres d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 690x65 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar, baix
emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i
transparent. (P - 89)


1.838,56 1,000 1.838,56


5 EAF7D1AC u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una lluna fixa, per a un
buit d'obra aproximat de 75x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana. Vidre Climalit amb doble seguretat laminar, baix
emissiu i control solar, Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i
transparent.Amb actuador elèctric 'produmat mat 20' de mides totals
exteriors 0,75x2,60 m detall F2 dels plànols (P - 92)


682,02 1,000 682,02


6 CONJU u Conjunt d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 2200x260
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Vidre
Climalit amb doble seguretat laminar, baix emissiu i control solar,
Planitherm 4S, 44.1-15-44.1 incolor i transparent. (P - 25)


10.789,77 1,000 10.789,77


7 SECCIONAL u Conjunt format per una porta de garatge tipus horman o equivalent
escamotejable vertical de mides total 4,365 x 2,45 m, amb parament
llis acabat anoditzat de panell ?sandvitx? amb injecció de poliuretà de
40 mm, muntada a la banda dreta en un perfil tub d?acer per pintar
quadrat de 140 mmm i porta formant 90º a base de bastiment d?acer i
full de panell galvanitzat injectat de poliuretà 30 mm, de mida de pas
0,80x2,05 m i plafó fix superior del mateix material fins l?alçada de
2,60 m amb obertura interior antipànic i un vidre fix rodó de 18 mm de
diàmetre  6mm+12 càmara+4mm, totalment instal·lada. (P - 328)


2.200,00 1,000 2.200,00


8 PORTAACC u Conjunt de bastiment i portes per tancament de rampa de mida total
350x3,00 m format per bastiment de pletina 150x4 mm collat al formigó
amb tacs i dues portes de perfils galvanitzats en calent i parament de
planxa d'acer de 1,5 mm plegada, i soldada, amb frontisses 110º. La
porta de carruatges es fixàrà al terra amb forrellat contra topall, i la
porta de vianants (que obre en el sentit de la sortida) serà
practivcambe des de l'interior amb pany mecanisme de sortida
d'emergència inox. homologat per a exteriors, d'acord als plànols de


1.500,00 1,000 1.500,00


EUR
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detall, tot plegat pintat amb una capa d'emprimació i dues marteleé (P
- 326)


9 ESCO u Conjunt de bastiment i portes per armari de registre d'escomeses de
mida total 2,50x2,00 m format per bastiment de pletina 150x4 mm
collat al formigó amb tacs i dues portes de perfils galvanitzats en
calent i parament de planxa d'acer de 1,5 mm plegada, troquelada i
soldada, amb frontisses 110º i panys amb tanca segons
determinacions companyia elèctrica i SOREA d'acord als plànols de
detall, tot plegat pintat amb una capa d'emprimació i dues marteleé. (P
- 293)


450,00 1,000 450,00


10 EAVUF440 m2 Mosquitera fixa de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb
bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 101)


44,09 6,000 264,54


TOTAL Titol 3 01.02.06.01 21.773,01
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Capítulo 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES


Titol 3 02 FUSTERIA INTERIOR


1 EASA31N2 u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra
de 80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 96)


468,97 1,000 468,97


2 EASA81N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 100)


309,12 9,000 2.782,08


3 EASA61N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 97)


186,59 2,000 373,18


4 EASA72W2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 80+40x205 cm, preu alt, col·locada (P - 99)


506,01 1,000 506,01


5 PORTCORR u Subministrament col·locació de caixa i bastiment per a porta
corredissa ebcastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x210 cm de llum
de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat. (P - 327)


171,31 2,000 342,62


6 EAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita,
de preu alt (P - 95)


216,63 5,000 1.083,15


7 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 94)


27,23 5,000 136,15


8 EASA61NB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 98)


227,51 1,000 227,51


TOTAL Titol 3 01.02.06.02 5.919,67


Obra 01 Pressupost 01
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Capítulo 07 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ


1 BARANA m2 Barana formada per perfils d'acer galvanitzat, amb perímetres de tub
50x10 mm i muntants verticals cada 9 cm de tub 35x10 mm, collades a
obra segons detalls dels plànols, totalment instal·lada. (P - 21)


90,00 37,210 3.348,90


EUR
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TOTAL Capítulo 01.02.07 3.348,90


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 02 DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI


Capítulo 08 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT


1 ASCEN01 u Subministrament i instal·lació d'ascensor-munta càrregues Orona
O3G_2010 MRLG, sense cambra de màquines, de 8 persones (630
Kg.) de càrrega, de velocitat 1,00 m/s, 5000 mm de recorregut, amb 2
aturades, 2 embarcaments a 180 i maniobra Universal. Grup tractor de
tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents,
amb variador de freqüència i control de llaç tancat


Cabina de Gamma Públic Plus de dimensions 1100 mm ample x 1400
mm fons, amb paret lateral amb botonera recobriment neocompact liso
nc04 y paret lateral sense botonera recubrimient neocompact liso nc04
i passamans Alumini, , terra de PVC-High SC05, panel de
comandament Acer Inoxidable, Il·luminació eficient amb automàtic
UP37 Focus Led, embocadura, fronts en Acer Inox.(Base) i sòcols en
alumini.


En cabina, panell de comandament amb polsadors O3G Series
circular amb Braille són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i
superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma
EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1).
Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts ,
fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobre càrrega
sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores per xarxa
telefònica. Portes de cabina Telescòpica 2 fulls en Acer Inox.(Base) de
900 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica.


En pis, amb fletxes direccionals a la resta de plantes, amb botonera a
paret i polsadors O3G Series circular resistents a l'aigua (IPX3, segons
EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en
la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1).
2 portes de pis Telescòpica en xapa imprimada de 900 mm x 2000 mm
resistència al foc EN81_58 EN81/58 (E120).
(P - 20)


16.894,59 1,000 16.894,59


TOTAL Capítulo 01.02.08 16.894,59
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Capítulo 09 EQUIPAMENTS


1 ESCALA m2 Repla i graons de plafons d'acer galvanitzat 'tramex' formant una
superfície de 2,47 m² de replà i 5 graons de 1,50 m inclús p.p. perfils
de sustentació inferior segons plànols d'estructura, totalment
instal·lada (P - 292)


150,35 5,420 814,90


2 CARRIL m Carril guia de planxa d'acer de 2 mm de gruix de desenvolupament
27x120x27 mm i guia base de quadret massís 22 x 25 mm, galvanitzat
i tractat amb catafòresi fixat al forjat amb cargols sobre tac cada 1000
mm i tocs de poliuretà de separació perfectament nivellat i preparat per
l'extensió del paviment de terratzo. (P - 23)


37,00 112,800 4.173,60


3 CARRIL1 m Carril de suport de planxa d?acer de 2 mm de gruix de
desenvolupament 60 mm i guia base de quadret massís 22 x 25 mm
galvanitzat i tractat amb catafòresi fixat al forjat amb cargols sobre tac
cada 1000 mm i tocs de poliuretà de separació perfectament nivellat i
preparat per l?extensió del paviment de terratzo. (P - 24)


74,00 253,800 18.781,20


EUR
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4 E9JEC100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al
paviment (P - 85)


269,48 9,600 2.587,01


5 EB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters
alfanumèrics, de 60x7 cm, amb suport, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 102)


26,94 8,000 215,52


6 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma,
de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 103)


21,57 12,000 258,84


7 FRIGO01 m2 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de 80mm junta seca
per terra. formats per dos xapes metàl·liques nervades de 0,5mm
d'espessor amb nucli central de poliisocianurat BS1D0 injectat amb
densitat 38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc. (P - 298)


50,82 50,280 2.555,23


8 FRIGO02 m2 Subministrament i muntatge de panells frigorífics de 80mm junta seca
per parets formats per dos xapes metàl·liques nervades de 0,5mm
d'espessor amb nucli central de poliisocianurat BS1D0 injectat amb
densitat 38-40Kg/m3 acabat lacat- lacat blanc. (P - 299)


50,82 58,700 2.983,13


9 FRIGO03 u Porta pivotant de fulla compacta superposada sobre marc i rematada
amb motllures laterals d'alumini anoditzat. Carcassa interior segons
gruixos. Aïllament en poliuretà injectat de una densitat de 40/45 Kg/m .
Farratges: Composició amb color gris, tancament automàtic d'un put
en alumini, amb obertura interior, frontisses verticals. Estanquitat
mitjançant rivet de cautxú molt adaptable. Marc d'alumini extrusionat
amb forma de L amb doble ruptura tèrmica. Color lacat blanc. Pany
amb clau G1021 amb espiell doble vidre de 300x300mm i barra
antipànic.
Mides 900x2100mm. (P - 300)


1.830,32 1,000 1.830,32


10 FRIGO04 m2 Subministrament i muntatge de tauler de bedoll. (P - 301) 56,54 25,000 1.413,50


11 EQ514A81 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu
alt, de 260 cm de llargària i 70 cm d'amplada, i sòcol de 10 cm
d'alçada, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, i
formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el
cantell interior polit, de forma circular o oval, per a encastar aparells
sanitaris. (P - 291)


266,27 2,600 692,30


12 MOBLOFFICE u Mòdul estàndard per a moble baix, format per 1 modul de 60 cm amb
porta, 1 modul de 50 cm amb 4 calaixos, i 1 modul de 80 cm per
aigïera, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret (P - 322)


521,89 1,000 521,89


13 EJ18L2AC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm
de llargària, acabat brillant, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina
(P - 252)


57,79 2,000 115,58


TOTAL Capítulo 01.02.09 36.943,02


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 02 DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI


Capítulo 10 APARELLS SANITÀRIS


1 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu (P - 250)


124,39 3,000 373,17


2 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 251)


216,36 3,000 649,08


3 EC1K1502 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix adaptat per a minusvàlids,
col·locat fixat mecànicament sobre el parament. (P - 104)


150,00 2,000 300,00


EUR
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4 EC1K1503 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament. (P - 105)


50,00 1,000 50,00


5 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 259)


285,32 4,000 1.141,28


6 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 257)


69,80 4,000 279,20


7 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 258)


150,31 4,000 601,24


8 EJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions
230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 260)


31,79 3,000 95,37


9 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 253)


70,72 1,000 70,72


10 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets (P - 254)


64,86 4,000 259,44


11 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´ (P - 255)


24,26 1,000 24,26


TOTAL Capítulo 01.02.10 3.843,76


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS


Capítulo 01 CLIMATITZACIÓ


1 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
161)


5,75 93,000 534,75


2 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
162)


6,74 132,000 889,68


3 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
163)


7,69 28,000 215,32


4 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
164)


7,83 37,500 293,63


5 EF5B76B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
165)


14,67 28,000 410,76


6 EF5B76G1 m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
166)


17,08 10,000 170,80


EUR
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7 EFQ33C6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 171)


7,06 328,500 2.319,21


8 EED57G01 u Unidad exterior de bomba de calor, PUHY-P250YKB-A1 INVERTER
(Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
25.000 Frig/h y 27.100 Kcal/h. o similar, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació, col·locada (P - 128)


8.456,64 1,000 8.456,64


9 EED57G02 u Unidad exterior de bomba de calor PUHY-P200YKB-A1, INVERTER
(Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
20.000 Frig/h y 21.500 Kcal/h.. o similar, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació, col·locada (P - 129)


7.770,77 1,000 7.770,77


10 EED57G03 u Kit distribuidor CMY-Y102L-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 salidas, col·locat (P - 130)


161,73 1,000 161,73


11 EED57G04 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 salidas, col·locat (P - 131)


130,70 7,000 914,90


12 EEDA1G01 u Unidad interior PEFY-P80VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN
STÁNDARD, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 8000 Frig/h y 8600 Kcal/, col·locada (P - 132)


1.562,58 3,000 4.687,74


13 EEDA1G02 u Unidad interior tipo PLFY-P15VFM-E CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1500 Frig/h y 1700
Kcal/h., col·locada (P - 133)


1.333,60 1,000 1.333,60


14 EEDA1G03 u Unidad interior PLFY-P20VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150
Kcal/h.., col·locada (P - 134)


1.373,19 2,000 2.746,38


15 EEDA1G04 u Unidad interior PLFY-P32VFM-E tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440
Kcal/h., col·locada (P - 135)


1.425,62 3,000 4.276,86


16 EEDA1G05 u Unidad interior PEFY-P32VMA-E tipo CONDUCTOS PRESIÓN
STÁNDARD, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI LECTRIC,
de 3200 Frig/h y 3400 Kcal/h.., col·locada (P - 136)


1.291,87 1,000 1.291,87


17 EEDA1G06 u Subministrament i instal.lació de Conjunt SPLIT- PARET 1x1,
INVERTER (B / C), gamma DOMÈSTICA (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2150 Frig / h i 2752 kcal / h. i 21 dB (A). Model
MSZ-EF25VEW (MSZ-EF25VEW-E1 / MUZ-EF25VE-E1). Col·locada
amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, o
similar (P - 137)


1.048,44 1,000 1.048,44


18 EEV31G01 u Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'',
gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50 uds.
Fuente de alimentación incluida. (P - 158)


1.386,23 1,000 1.386,23


19 EEV31G02 u Control Remoto Sencillo (Deluxe), gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 1 g./16 uds, con pantalla LCD retroiluminada. (P -
159)


121,49 7,000 850,43


20 EEMHU1G1 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 1000/750/500/250 m3/h. y 37/31/23/18 dB(A). Modelo LGH-
100RVX-E. Instalado (P - 150)


2.993,06 1,000 2.993,06


21 EEMHU1G2 u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A). Modelo LGH-
200RVX-E. instalado (P - 151)


5.642,38 1,000 5.642,38


22 EEN117G1 u Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y F6 (EN779) y F7,
conectable a unidades Lossnay modelo LGH-100RX5-E de
MITSUBISHI ELECTRIC. (P - 152)


1.063,99 1,000 1.063,99


23 EEN1G001 u Subministre i instal.lació de Caixa filtrants de tipus gravimètric G24
MFL-355 F de S & P o similar, d'acer galvanitzat amb brides circulars
amb junta d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil per procedir a un ràpid
canvi del filtre. (P - 153)


280,75 1,000 280,75


24 EEN1G002 u Filtre de classe F (EF) MFR-355/400 F8 de S & P o similar (P - 154) 98,23 1,000 98,23


EUR
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25 EEV42002 u Instal.lació elèctrica de punt de control de fan-coil (P - 160) 62,05 11,000 682,55


26 ED111G001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 108)


12,82 123,200 1.579,42


27 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini
perforat, muntat encastat en el cel ras (P - 124)


29,18 103,750 3.027,43


28 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 122)


16,28 5,500 89,54


29 EE42Q8G1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 123)


19,27 7,150 137,78


30 EE42Q3G2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 121)


14,76 8,250 121,77


31 UTRXG9CFDH u Suministro y colocación de difusor de techo serie ADLR de TROX, de
3 x 598 mm, ejecución cuadrada construido en aluminio y pintado al
polvo, cuadrada, compuerta de regulación, con junta, con conexión
flexible con regulación, pintado RAL... a elección.
Indicarreferencia:ADLR-Ejecucióncuadrada-Q-C-L/(seleccionar) x 3 x
598/ K0 / P1 - RAL... (indicar color)
(P - 329)


102,58 2,000 205,16


32 EEK31DG3 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX,
de 1025X525 mm, de retorn o extracció amb lames horitzontals fixes
lames en disposició oposada, amb marc, amb trepants avellanes per
marc de 28 mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR -
AG / 1025X525 / A1 / A11 /  / E6-C-0 (P - 138)


183,14 3,000 549,42


33 EEK31DG4 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a
manta filtrant, per a instal·lació en paret ampit de finestra i conducte,
sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb lamel.les horitzontals
regulables, doble deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat
Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D / 625 X 425 / A1 / / E6-C-0
(P - 139)


204,54 1,000 204,54


34 EEKN1RG1 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie
WG de TROX, de 600 x 495 mm, alumini, malla anti-insectes acer
galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x495 / ER (P - 144)


228,50 0,000 0,00


35 EEK31G01 m Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º paral.leles a la cota
major sèrie LMT+SP+CM (S) AA dim. 200 d'alçada i llargada variable,
construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal
d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.Marca MADEL o similar
(P - 142)


110,34 11,900 1.313,05


36 EEK31DG7 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX,
de 525X325 mm, de retorn o extracció amb lames horitzontals fixes
lames en disposició oposada, amb marc, amb trepants avellanes per
marc de 28 mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR -
AG / 625X425 / A1 / A11 / / E6-C-0 (P - 141)


109,31 1,000 109,31


37 EEKN1RG3 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie
WG de TROX, de 400 x 495 mm, alumini, malla anti-insectes acer
galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x330 / ER (P - 145)


228,50 2,000 457,00


38 EEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de
comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col.locat
encastat (P - 157)


293,26 2,000 586,52


TOTAL Capítulo 01.03.01 58.901,64


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS
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Capítulo 02 VENTILACIÓ


1 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 120)


13,95 77,220 1.077,22


2 EE42Q3G2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 121)


14,76 3,520 51,96


3 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 122)


16,28 16,830 273,99


4 EE42Q8G1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 123)


19,27 24,750 476,93


5 EEK31DG5 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a
manta filtrant, per a instal·lació en paret ampit de finestra i conducte,
sèrie AT de TROX, de 525 X 325, amb lamel.les horitzontals
regulables, doble deflexió, marc frontal 27mm, fixació oculta, acabat
Color natural, anoditzat.Referencia: AT - D / 225 X 165 / A1 / / E6-C-0
(P - 140)


95,40 6,000 572,40


6 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini
perforat, muntat encastat en el cel ras (P - 124)


29,18 183,370 5.350,74


7 EEN1X003 u Filtre d'aire, de boses de fibra sisntetica, amb capacitat de filtració F6,
de dimensions 287x592x635 mm, muntat en portafiltres. (P - 155)


26,37 2,000 52,74


8 EENQX001 u Contenidor de conducte per a filtres de dimensions 287x595, amb
estructura de xapa galvanitzada, registrable, amb marc correder en
forma de ´´U´´. Marca ESCOCLIMA model CUBO300600, o equivalent.
(P - 156)


150,25 2,000 300,50


9 EEM2E1G1 u Caixa de ventilació CVB / 4-180 / 180-N-147W de S & P, de baix nivell
sonor, fabricades en xapa d'acer galvanitzat, aïllament acústic ignífug
(M1) de escuma de melamina, ventilador centrífug de doble aspiració
muntat sobre suports antivibratoris, rodet de branques cap endavant
equilibrat dinàmicament. (P - 147)


478,26 3,000 1.434,78


10 EEKN1RG4 u Subministrament i col·locació de reixa per a instal·lació en intempèrie
WG de TROX, de 600 x 6000 mm, alumini, malla anti-insectes acer
galvanitzat, amb marc. referencia: WG-Al-1- / 600x600 / ER (P - 146)


238,13 6,000 1.428,78


11 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 125)


37,70 19,200 723,84


12 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Marca/model: S&P/
SILENT-100CZ (P - 149)


65,59 3,000 196,77


13 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat (P - 119) 62,82 2,000 125,64


14 EEK31DG7 u Subministrament i col·locació de reixeta en alumini sèrie AR de TROX,
de 525X325 mm, de retorn o extracció amb lames horitzontals fixes
lames en disposició oposada, amb marc, amb trepants avellanes per
marc de 28 mm, acabat Superfície estàndard E6-C-0. referència: AR -
AG / 625X425 / A1 / A11 / / E6-C-0 (P - 141)


109,31 1,000 109,31


15 EEM2GG01 u Caixa de ventilació estanca, CVAB / 4-2000 / 315N D de S & P,
autonetejadors, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i
panells tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de
fibra de vidre de 25 mm de gruix , rodet centrífug de branques cap
enrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer
(CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55,
Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. (P - 148)


1.049,16 4,000 4.196,64


16 EEC1GG01 u Humidificador evaporatiu TRAU B450, tipus consola autònom, sense
instal·lació, de baix nivell sonor i baix consum energètic.Estructura


618,35 4,000 2.473,40


EUR
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robusta de xapa d'acer esmaltat. Quadre amb indicació de nivell
d'aigua, higròstats i estat Desconnexió automàtica en cas de baix nivell
d'aigua
Filtre d'aire
Higrostat incorporat per a funcionament automàtic
Alimentació: 230V / 50Hz
Potència absorbida: 53W
Cabal d'aire màxim: 800 m3 / h
Posició de ventilació: 2
Capacitat dipòsit: 34 litres
Capacitat humidificació: 2,5 litres / hora (a 23ºC / 45% HR)
Nivell sonor: 29-42 dbA (a 3 metres)
Color de caracasa: blanc
Dimensions: 625x316x720 (alçada) mm
Pes: 18,6 kg (P - 126)


17 EEC1GG02 u Deshumidificador tipus consola per condensació frigorífica TRAU
model FSW63 Envoltant en acer galvanitzat amb tractament pintura
poliuretà. Compressor rotatiu hermètic sobre amortidors. Evaporador
d'expansió directa en tub de coure. Safata de condensats en PVC.
Condensador en tub de coure i aletes d'alumini verticals. Ventilador
centrífug. Circuit frigorífic format per filtre antihumitat, tub capil·lar
d'expansió, pressòstat d'alta Microprocessador de control per atur /
marxa del compressor.


Dades tècniques:
Cabal d'aire: 600m3 / h
Capacitat d'extracció: 63L / dia
Potència nominal: 0.8 kw
Pressió estàtica disponible: 50Pa
Refrigerant: R410A
Nivell sonor: 49 dbA
Marge de temperatures operatiu: 15-36ºC
Dimensions: 660x1070x280 mm
Pes: 50 kg
Alimentació 230 / I / 50 Hz (P - 127)


2.512,25 4,000 10.049,00


18 ED111GG02 m Desguàs d'aparell deshumidificador amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 109)


12,82 20,000 256,40


19 EEK3GG01 u Subministrament i col·locació de reixeta d'alumini amb marc per a
manta filtrant, per a instal·lació en sostre de 600 X 600 amb lames
horitzontals regulables, sense accessoris (només part frontal), marc
frontal 27mm, fixació oculta, acabat Color natural, anoditzat.
(P - 143)


92,19 4,000 368,76


TOTAL Capítulo 01.03.02 29.519,80


Obra 01 Pressupost 01
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Capítulo 03 FONTANERIA


1 EY0213G1 PA Partida alçada a justificar per a connexionat edifici a la xarxa de aigua
municipal, incloent accessoris i p.p. de petit material per a la seva total
execució  (P - 294)


1.200,00 1,000 1.200,00


2 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (P
- 262)


160,19 1,000 160,19


3 EJMZ1PR5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a connectar
polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a
façanes, muntada (P - 263)


21,75 1,000 21,75


4 EJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C,
calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10
bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades,


110,51 1,000 110,51
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apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una
bateria o a un ramal (P - 261)


5 EN215427 u Vàlvula esfera+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. (P -
279)


19,61 3,000 58,83


6 EFB23452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 167)


2,70 39,600 106,92


7 EFB24452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 168)


2,99 46,800 139,93


8 EFB25452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 169)


3,77 48,000 180,96


9 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 170)


4,86 6,000 29,16


10 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 173)


8,05 48,000 386,40


11 EFQ33C6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 171)


7,06 39,600 279,58


12 EFQ33C7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 172)


7,10 46,800 332,28


13 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 174)


8,78 6,000 52,68


14 EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (P - 256)


25,21 9,000 226,89


TOTAL Capítulo 01.03.03 3.286,08


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS


Capítulo 04 SANEJAMENT


1 EY0213G2 PA Partida alçada a justificar de connexionat a la xarxa de sanejament
municipal, incloent accessoris i p.p. de petit material per a la seva total
execució  (P - 295)


1.200,00 1,000 1.200,00


2 ED359565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 111)


232,56 2,000 465,12


3 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 110)


16,21 78,000 1.264,38
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4 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P -
117)


32,00 21,960 702,72


5 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre (P -
118)


38,99 68,400 2.666,92


6 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 106)


11,30 75,200 849,76


7 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 107)


11,59 36,000 417,24


8 ED5FC194 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i
130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material
plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 114)


59,30 44,400 2.632,92


9 ED51YA53 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb
capacitat d'evacuació de 18,5 l/s, cassoleta d'acer galvanitzat amb
sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que
garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a
tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa
protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat
i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada
(P - 112)


209,76 4,000 839,04


TOTAL Capítulo 01.03.04 11.038,10


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS


Capítulo 05 ELECTRICITAT


1 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 200)


7,54 30,000 226,20


2 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 234)


27,40 4,000 109,60


3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 235)


38,47 1,000 38,47


4 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge,
muntada superficialment (P - 179)


209,70 1,000 209,70


5 EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de
43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar
(4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 180)


401,34 1,000 401,34


6 EG21HD1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 185)


16,95 50,000 847,50


7 EG315184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
190)


6,17 188,000 1.159,96


8 EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres
de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 175)


265,72 2,000 531,44
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9 EG415DG02 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 207)


409,02 1,000 409,02


10 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 208)


93,12 24,000 2.234,88


11 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 209)


165,92 3,000 497,76


12 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 210)


117,92 2,000 235,84


13 EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 211)


183,10 1,000 183,10


14 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 204)


54,23 1,000 54,23


15 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 206)


69,53 3,000 208,59


16 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 205)


55,52 2,000 111,04


17 EG415D99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 202)


20,66 41,000 847,06


18 EG415D9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 203)


22,52 26,000 585,52


19 EG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió (P - 213)


45,10 3,000 135,30


20 EG4R4F50 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada
un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 214)


55,57 1,000 55,57


21 EG415819 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, unipolar (1P), de 3000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 201)


15,46 3,000 46,38


22 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies),
per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb
reserva de marxa de 150 hores, instal·lat (P - 212)


89,85 2,000 179,70
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23 EG2D0001 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 100 mm d'amplària,
fixada amb suports
(P - 188)


11,77 5,000 58,85


24 EG2D940A m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 150 mm d'amplària,
fixada amb suports (P - 189)


13,87 30,000 416,10


25 EG21H51H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 181)


4,05 110,000 445,50


26 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 182)


4,75 125,000 593,75


27 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 183)


5,99 30,000 179,70


28 EG21HB1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 184)


13,17 30,000 395,10


29 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció normal, muntada superficialment (P - 178)


19,05 22,000 419,10


30 EG31E506 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 m2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata  (P - 194)


5,49 5,000 27,45


31 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat
superficialment (P - 195)


2,77 800,000 2.216,00


32 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat
superficialment (P - 196)


3,52 720,000 2.534,40


33 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en
tub (P - 198)


15,09 50,000 754,50


34 EG31J602 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, muntat
superficialment (P - 197)


15,44 25,000 386,00


35 EG3293G04 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
199)


1,12 135,000 151,20


36 EG319000 u Punt de mecanisme (endoll, interruptor, polsador,...), inclos conductor
de coure s/UNE RZ1-K(AS) sota tub lliure d'halogens de protecció 7 o
9 des de caixa de derivació aillant amb tapa cargolada i entrades
elastiques o racords cargolats, inclosa la part proporcional de linea des
del caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa segons descripció
anterior. Completament instal.lat.


(P - 191)


21,70 145,000 3.146,50


37 EG670001 u Previsió instal·lació en fals sostre per a projector, incloent tub i cablejat
elèctric 2x2,5(T2,5) CU 07Z1-k, i 2 x Cable transm.dades,4par.,cat.6
UTP,poliolefina
(P - 229)


58,65 1,000 58,65


38 EG61U051 u Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm
de diàmetre i 46 mm de fondària, encastada en envà de guix laminat
(P - 217)


1,02 30,000 30,60


39 EG61U052 u Conjunt de dues caixes rodones amb peça d'unió per a mecanismes
universals, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària cadascuna,
encastades en envà de guix laminat (P - 218)


1,87 12,000 22,44
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40 EG61U054 u Conjunt de tres caixes rodones amb peces d'unió per a mecanismes
universals, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària cadascuna,
encastades en envà de guix laminat (P - 219)


3,28 2,000 6,56


41 EG6115H0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular,
amb capacitat per a 8 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample
doble, col·locada enrassada amb el paviment (P - 215)


66,37 6,000 398,22


42 EG61CEC8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball
de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat
encastat (P - 216)


26,92 25,000 673,00


43 EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col.locat (P -
230)


1,96 33,000 64,68


44 EG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col.locat (P -
231)


3,68 102,000 375,36


45 EG6711G05 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, de 4 mòduls, preu alt, col·locat (P - 233)


10,93 2,000 21,86


46 EG671G01 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, de 8 mòduls, preu alt, col·locat
(P - 232)


18,21 31,000 564,51


47 EG638G01 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella
protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (P - 226)


9,54 31,000 295,74


48 EG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor (P - 225)


9,54 62,000 591,48


49 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 224)


9,98 37,000 369,26


50 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 227)


10,82 3,000 32,46


51 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 220)


9,33 5,000 46,65


52 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment (P - 223)


12,76 1,000 12,76


53 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 222)


15,11 2,000 30,22


54 EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 221)


11,04 10,000 110,40


55 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla
i làmpada pilot, preu alt, encastat (P - 228)


13,92 4,000 55,68


56 EY02G001 u Partida a alçada a justificar d'ajudes del ram de paleta a les
instal.lacions (P - 296)


1.076,51 1,000 1.076,51


TOTAL Capítulo 01.03.05 25.869,39


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS


Capítulo 06 ENLLUMENAT


1 EG319100 U Punt de llum, al sostre o a la paret, senzill, conmutat o de creuament,
inclos conductor de coure s/UNE H07V-K baix tub lliure d'halogenurs
de protecció 7 o 9 des de caixa de derivació aillant amb tapa
atornillada i entrades elastiques o racords cargolats i part proporcional
de linea des de caixa derivació sala amb conductor, tub i caixa segons
descripció anterior. Completament instal.lat. (P - 193)


19,13 323,000 6.178,99


2 EH61RC69 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia,


78,61 62,000 4.873,82


EUR
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de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial (P - 248)


3 EH2D0G01 u Llumenera decorativa tipus downlight circular amb LED 11 W 1100 lm i
3000K, amb reflector d'alumini, connector push-in col.locada
encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B LED10S/830
PSU PI6 ALU o similar (P - 243)


47,45 7,000 332,15


4 EH2D0G02 u Llumenera decorativa tipus downlight circular amb LED 22 W 2200 lm i
3000K, amb reflector d'alumini, connector push-in col.locada
encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B LED20S/830
PSU PI6 ALU o similar (P - 244)


53,86 21,000 1.131,06


5 EH11GG02 u Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i difusor plàstic de
color blanc, mòdul òptic estanc amb LED 41W, 3400 lm i temperatura
de color 4000K, muntada encastada al sostre, amb connector push-in,
Marca PHILIPS model CORELINE RC127V LED34S/840 PSU
W60L60 OC
(P - 236)


122,79 6,000 736,74


6 EH11GG03 u Llumenera decorativa encastada 60 X 60 cm. marc i difusor plàstic de
color blanc, mòdul òptic estanc amb LED 41W, 3400 lm i temperatura
de color 4000K, muntada encastada al sostre, amb connector push-in,
Marca PHILIPS model CORELINE RC127V LED34S/840 PSD
W60L60 OC regulable DALI
(P - 237)


153,49 51,000 7.827,99


7 EH11GG05 u Lluminària estanca, amb carcas i difusor de policarbonat amb
tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine WT120C LED60S/840
PSU L1500 o similiar
(P - 239)


125,78 108,000 13.584,24


8 EH2D0G09 u Llumenera decorativa tipus downlight circular per a exteriors IP 44 amb
LED 22 W 2200 lm i 3000K, amb reflector d'alumini, connector push-in
col.locada encastada. Marca PHILIPS model CoreLine DN131B
LED20S/830 PSU PI6 ALU o similar (P - 247)


72,80 12,000 873,60


9 EH2D0G03 u Llumenera decorativa tipus aplic circular amb LED 18 W 1200 lm i
4000K, amb reflector d'alumini, connector push-in col.locada
superficialment. Marca PHILIPS model CoreLine WL120V
LED12S/840 PSR WH o similar (P - 245)


65,84 7,000 460,88


10 EH2D0G04 u Lluminaria encastada 12,5 W amb tecnología LED, per a exterior IP65,
marca SIMES model BLINKER o similar (P - 246)


318,90 4,000 1.275,60


11 EH11GG08 u Lluminària estanca, amb carcas i difusor de policarbonat amb
tecnología LED marca PHILIPS model CoreLine WT120C LED40S/840
PSU L1200 o similiar
(P - 242)


98,82 18,000 1.778,76


12 EH11GG07 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR (P - 241)


106,64 5,000 533,20


13 EH11GG06 u Detector de moviment d'altes prestacions marca PHILIPS model
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST (P - 240)


85,67 16,000 1.370,72


14 EH11GG04 u Sensor de presència i controlador de l'enllumenat interior regulador en
funció de la llum natural, marca PHILIPS model OCCUSWITHC DALI
LRM2070 BASIC (P - 238)


126,11 4,000 504,44


15 EHV3G000 u Sistema de control enllumenat sala conferencies, amb possibilitat de
poder programar escenes, composar per controladors DALI per a
regulació i control de 2 grups de llums, amb alimentació i sortida de
bus, per a col.locar en carril DIN, incloent programació d'escenes,
teclat amb escenes pre-programades, muntat i connectat (P - 249)


3.278,20 1,000 3.278,20


TOTAL Capítulo 01.03.06 44.740,39


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS


Capítulo 07 CONTRA INCENDIS
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1 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 268)


16,76 9,000 150,84


2 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P -
266)


33,04 9,000 297,36


3 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior (P - 267)


69,64 2,000 139,28


4 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 269)


50,70 16,000 811,20


5 EMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació d'elements, mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada mecànicament (P -
277)


9,08 36,000 326,88


6 EM1212G1 u Subministrament i instal·lació de central convencional
microprocessada de 4 zones. Disposa de leds per visualitzar l'estat del
sistema i indicació individual de la zona en alarma i avaria / anul·lat /
proves. Incorporen clau de seguretat per restringir l'accés a certes
funcions del sistema com l'activació i atur de les sirenes, rearmament
de sistema, prova d'equips i accés a la programació. Equipada amb
dues sortides supervisades configurables amb un primer període de
temps dedicat a la confirmació de l'esdeveniment a la central (0, 30, 60
i 90 segons) i un segon període de verificació abans de l'activació de
les sirenes (0-10 minuts) ; una sortida AUX de 24 Vcc per a
l'alimentació d'equips externs (0,5 A) i dues entrades configurables per
a rearmament remot, evacuació, etc. Inclou 2 bateries de 12 Vcc 7 A /
h i targeta NFS8REL. Dimensions en mm: 356 (ample) x 318 (alt) x 96
(fons). D'acord amb el Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament
Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada,
programada i funcionant segons plànols i plec de condicions.Marca
NOTIFIER Model NFS4 o similar
. (P - 265)


453,49 1,000 453,49


7 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 264)


32,79 51,000 1.672,29


8 EMD624G1 m Subministrament i instal·lació de metre lineal de cable mànega
2x1.5-LHR. Format per un parell de fils trenats i apantallats, de secció
1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20
voltes per metre. Pantalla d'alumini amb fil de drenatge. Resistent al
foc segons UNE 50200. De color vermell i coure polit flexible, resistent
al foc i lliure d'halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat sota tub
corrugat de 16 mm. Execució en superfície i en certs trams de paret.
Fins i tot p.p. de caixes de derivació, regletes, suports i petit material.
Totalment mesura la longitud instal·lat, connexionat i provat. Marca
HONEYWELL LIFE SAFETY Model 2x1.5-LHR. (P - 275)


1,38 162,000 223,56


9 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 177)


16,83 20,000 336,60


10 EG3190G1 u Punt de connexió (deteccio, polsador, i sirena...), inclos conductor de
2x1,5 mm2 apantallat sota tub lliure d'halogens de protecció 7 o 9 des
de caixa de derivació aillant amb tapa cargolada i entrades elastiques
o racords cargolats, inclosa la part proporcional de linea des del caixa
derivació sala amb conductor, tub i caixa segons descripció anterior.
Completament instal.lat.


(P - 192)


21,11 72,000 1.519,92


EUR
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TOTAL Capítulo 01.03.07 5.931,42


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS


Capítulo 08 VEU i DADES


1 EP74G311 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 18 unitats d'alçària, de
600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany
i clau, fixat al parament (P - 289)


425,00 1,000 425,00


2 EP7Z11G1 u Panell amb 48 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament (P - 290)


181,99 2,000 363,98


3 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 287)


9,91 124,000 1.228,84


4 EG2D0001 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 100 mm d'amplària,
fixada amb suports
(P - 188)


11,77 35,000 411,95


5 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 182)


4,75 180,000 855,00


6 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 186)


1,36 180,000 244,80


7 EG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. (P - 176) 12,97 30,000 389,10


8 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 286)


1,45 3.660,000 5.307,00


9 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 288)


19,65 62,000 1.218,30


10 EMD3G100 u Posada en marxa i certificació de la instal.lació (P - 273) 8,51 62,000 527,62


TOTAL Capítulo 01.03.08 10.971,59


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS


Capítulo 09 INTRUSISME


1 EMD311A8 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit
de retard, un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós,
muntada a l'exterior (P - 271)


259,87 1,000 259,87


2 EMD11NL6 u Detector d'infraroigs passiu, amb una cobertura lateral <=1 m, amb un
abast longitudinal <=20 m, muntat superficialment a la paret (P - 270)


97,49 18,000 1.754,82


3 EMDWB0G1 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16
caracters per línia, teclat retroil·luminat, protecció de tamper, indicació
de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3 i muntat superficialment
(P - 278)


126,95 1,000 126,95


EUR
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4 EMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en
policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de
114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb
bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de
paret, grau de protecció IP 55, col·locada (P - 274)


107,10 1,000 107,10


5 EG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.estanca,munt.superf. (P - 176) 12,97 20,000 259,40


6 EG22H715 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.c
(P - 187)


1,35 324,000 437,40


7 EMD62603 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub (P -
276)


0,85 324,000 275,40


8 EMD3G009 u Posada en marxa i certificació de la instal.lació (P - 272) 172,53 1,000 172,53


TOTAL Capítulo 01.03.09 3.393,47


Obra 01 Pressupost 01


Capítol 03 INSTAL.LACIONS


Capítulo 10 COMUNICACIÓ


1 EP213120 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2
fils i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a
muntar en paret o carril DIN, col·locat (P - 280)


107,92 1,000 107,92


2 EP22934B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una
columna, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de
conversació, servei a un accés, muntada encastada (P - 281)


415,46 1,000 415,46


3 EP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2
fils sense palanca de desbloqueig, col·locat encastat (P - 282)


92,56 1,000 92,56


4 EP254370 u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en
ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos
pulsadors per a obertura i addicional, col·locat (P - 283)


59,88 2,000 119,76


5 EP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció
0,64 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 285)


5,37 43,200 231,98


6 EP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en
planta amb 1 sortida de derivació i una sortida de pas, col·locat (P -
284)


36,11 1,000 36,11


TOTAL Capítulo 01.03.10 1.003,79


EUR
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NIVELL 3: Capítulo Import


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


Capítulo 01.01.01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA 731.224,94


Capítol 01.01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA 731.224,94


Capítulo 01.02.01  MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 9.790,41


Capítulo 01.02.02  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 44.959,31


Capítulo 01.02.03  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 27.332,70


Capítulo 01.02.04  REVESTIMENTS 77.235,96


Capítulo 01.02.05  PAVIMENTS 75.711,62


Capítulo 01.02.06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 27.692,68


Capítulo 01.02.07  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 3.348,90


Capítulo 01.02.08  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 16.894,59


Capítulo 01.02.09  EQUIPAMENTS 36.943,02


Capítulo 01.02.10  APARELLS SANITÀRIS 3.843,76


Capítol 01.02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI 323.752,95


Capítulo 01.03.01  CLIMATITZACIÓ 58.901,64


Capítulo 01.03.02  VENTILACIÓ 29.519,80


Capítulo 01.03.03  FONTANERIA 3.286,08


Capítulo 01.03.04  SANEJAMENT 11.038,10


Capítulo 01.03.05  ELECTRICITAT 25.869,39


Capítulo 01.03.06  ENLLUMENAT 44.740,39


Capítulo 01.03.07  CONTRA INCENDIS 5.931,42


Capítulo 01.03.08  VEU i DADES 10.971,59


Capítulo 01.03.09  INTRUSISME 3.393,47


Capítulo 01.03.10  COMUNICACIÓ 1.003,79


Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS 194.655,67


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.249.633,56


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


NIVELL 2: Capítol Import


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


Capítol 01.01  ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA 731.224,94


Capítol 01.02  DIVISIONS, ACABATS INTERIORS I MOBILIARI 323.752,95


Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS 194.655,67


Obra 01 Pressupost 01 1.249.633,56


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.249.633,56


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


NIVELL 1: Obra Import


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


Obra 01 Pressupost 01 1.249.633,56


1.249.633,56


euros







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
ÚLTIM FULL 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 







Pressupost refós del projecte d´estructura, divisions i acabats interiors, mobiliari i instal·lacion


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.249.633,56


13,00 % Despeses generals SOBRE 1.249.633,56............................................................ 162.452,36


6 % Benefici industrial SOBRE 1.249.633,56..................................................................... 74.978,01


Subtotal 1.487.063,93


21 % IVA SOBRE 1.487.063,93.......................................................................................... 312.283,43


TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.799.347,361.799.347,36


Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 


( UN MILIÓ SET-CENTS NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS )





				2018-03-07T11:32:22+0100

		LLUIS GUASCH FORT / num:11395-6
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 URBANITZACIÓ EXTERIOR        
 AMIDAMENT I PRESSUPOST       
        


m² Demolició de paviment de vorera respectant la 
subbase, de fins a 10 cm de gruix, amb martell 
trencador petit i ajudes manuals. Inclou càrrega i 
transport a l'abocador i cànon.        


 vorera   348,00    
 fonaments vells   411,00    
     759,00 4,64 € 3.520,61 € 
        


m³ Excavació i càrrega de terra per a caixa de 
paviment en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics, càrrega i transport a l'abocador       


 llamborda 683,00 0,35  239,05 3,09 € 737,90 € 
        


m² Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació 
del 95% PM       


     239,05 1,17 € 280,31 € 
        


kg muntatge d'acer en barres corrugades B 500 S, de 
límit elàstic >= 500 N/mm2 en murs de contenció 


      
 raval del Carme 19,75 35,50  701,13   
 raval del Carme 19,75 35,50  701,13   
     1402,25 0,91 € 1.269,69 € 
        


m³ Formigonat de fonament de mur de contenció amb 
form HA 25/B/20/Iia abocat amb bomba, tottalment 
col·locat       


 raval del Carme 19,75 0,75 0,50 7,41   
 pujada 11,05 0,75 0,50 4,14   
     11,55 82,74 € 955,70 € 
        


m³ Encofrat i formigonat de parament de mur de 
contenció amb form HA 25/B/20/Iia abocat amb 
bomba, tottalment col·locat       


 raval del Carme 19,75 1,65 0,25 8,15   
 pujada 11,05 1,65 0,25 4,56   
     12,71 117,56 € 1.493,55 € 
        


m² Protecció en intradós de mur amb dues capes 
d'emulsió esfàltica no iònica tipus ED segon UNE 
104231       


   23,00 1,65 37,95   
   7,00 1,65 11,55   
     49,50 7,74 € 383,37 € 
        
u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb 


parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/i 
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. 
Inclou lconnexió a desguàs 200 mm sifònic.       


     2,00 96,80 € 193,60 € 
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u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de 


fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de 
pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l       


     2,00 84,47 € 168,95 € 
        
u Connexió de claveguera a pou existent i treballs 


complementaris.       
 connexió imbornals    2,00 89,69 € 179,38 € 
        


m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, 
tipus "tauló", cl. Climàtica B, cl. Res.abrasió H  cl. 
Res.flexió U, col·locada sobre base de formigó 
HM-20/P/40/L  segons detall de mides exteriors  
20x8 cm  i rejuntada amb morter        


 jardinet   11,60    
    5,70 17,30 25,65 € 443,66 € 
        


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


      
   682,00 0,30 204,60   
   410,00 0,20 82,00   
   348,00 0,20 69,60   
     356,20 21,15 € 7.534,04 € 
        


m Formació de graons mitjançant basde de formigó 
HM-20 formant solera de 15 cm lleugerament 
armada, formació del graó del mateix material i 
col·locaciódel paviment de la plaça formant 
l'estesa i deixant del formigó vist al marxapeu       


 placeta    10,75   
     8,05   
     5,35   
     2,70   
 c P Mies    3,90   
     8,50   
 entrada llevant    6,90   
     5,70   
     51,85 58,00 € 3.007,30 € 
        


m² Paviment de llambordins per a calçada mixta amb 
peces tipus GLS 20x10x8 cm col·locats sobre 
morter en sec, a truc de maceta       


     683,00 27,14 € 18.534,74 € 
        


m² Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 
cm, tipus GLS boira col·locat sobre morter en sec 
subministrat de central, a truc de maceta  


      
     348,00 40,42 € 14.064,89 € 







PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – ANNEX D’URBANITZACIÓ 
 


3 


 
m² Paviment de panot per a vorera gris de 60x40x5x4 


cm, tipus GLS boira col·locat sobre morter en sec 
subministrat de central, a truc de maceta  


      
     411,00 56,34 € 23.155,51 € 
        
u fonament de fanal de mides segons projecte 


elèctric amb formigó HN 20 inclús disposició de 
varetes roscades d'espera facilitades pel fabricant 
del fanal       


     1,00 115,00 € 115,00 € 
        
u Subministrament i col·locació de columna 


cilíndrica de 9 m d'alçada, tub estructural d'acer i 
placa d'assentament de xapa d'acer amb carteles. 
amb 3 anelles a diferent nivell per ancoratge de 
projectors amb sistema de subjecció tipus lira. 
homologada, totalment instal·lada,  acabat 
galvanitzat.       


     1,00 535,00 € 535,00 € 
        
u subministrament i col.locació de punt de llum 


lluminària d’exterior ip65, classe i, armadura de 
fundició d’alumini, dissipador de calor incorporat, 
rendiment òptic > 90%, 42 led, 23w i 3038 lúmens, 
temperatura de color 3000k i cri>70. fixació tipus 
lira (anclatge tipus projector). inclourà els equips 
elèctrics auxiliars que permetin una regulació de la 
potència programable i dispositiu de protecció 
contra rajos de fins a 10kv. model de referència 
town pro 42 led/23w/3000k de cm salvi amb driver 
xitànium programable de philips 


      
     3,00 405,00 € 1.215,00 € 
        


pa Treballs de connexió del fanal a la xarxa existent 
al raval del Carme segons indicacions de la DF, 
incloent, conductes, proteccions, ma d'obra i totes 
les actuacions complementàries       


     1,00 350,00 € 350,00 € 
        
   total execució material  78.138,18 € 
 13% despeses generals  10.157,96 € 
     6% Benefici industrial  4.688,29 € 
        
     total  92.984,43 € 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 


m² Demolició de paviment de vorera respectant la subbase, de fins a 10 cm de gruix, amb 
martell trencador petit i ajudes manuals. Inclou càrrega i transport a l'abocador i cànon.     


     
 Manobre 0,040 19,25 € 0,77 € 
 Camió petit per al transport de terra 0,020 36,00 € 0,72 € 
 compressor i martell pneumàtic 0,040 22,00 € 0,88 € 
 Retroexcavadora mitjana 0,020 60,38 € 1,21 € 
 Cànon de l'abocador 0,120 7,00 € 0,84 € 
 parcial   4,42 € 
 despeses indirectes   0,22 € 
 total   4,64 € 
     


m³ Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics, càrrega i transport a l'abocador    


     
 Manobre 0,010 19,25 € 0,19 € 
 Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,055 42,82 € 2,36 € 
 Camió de 7 T 0,020 19,61 € 0,39 € 
 taxes    
 parcial   2,94 € 
 despeses indirectes   0,15 € 
 total   3,09 € 
     


m² Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM    
     
 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 0,011 66,20 € 0,73 € 
 Motoanivelladora, de mida petita 0,008 48,57 € 0,39 € 
 parcial   1,12 € 
 despeses indirectes   0,06 € 
 total   1,17 € 
     


kg muntatge d'acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 en murs 
de contenció    


 


Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.  1,050 0,62 € 0,65 € 
 Oficial de 1ª d'obra pública 0,005 23,02 € 0,12 € 
 Manobre 0,005 19,25 € 0,10 € 
 parcial   0,86 € 
 despeses indirectes   0,04 € 
 total   0,91 € 
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m³ Formigonat de fonament de mur de contenció amb form HA 25/B/20/Iia abocat amb 


bomba, tottalment col·locat    
 Formigó HA25/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària 


màxima del granulat 20 mm. inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i 
vibrat. Tot inclòs. 1,050 67,00 € 70,35 € 


 Oficial de 1ª d'obra pública 0,200 23,02 € 4,60 € 
 Manobre 0,200 19,25 € 3,85 € 
 parcial   78,80 € 
 despeses indirectes   3,94 € 
 total   82,74 € 
     


m³ Encofrat i formigonat de parament de mur de contenció amb form HA 25/B/20/Iia abocat 
amb bomba, tottalment col·locat    


 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçat de murs, pilars i taulers, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o 
bombament i vibrat. Tot inclòs. 1,050 81,00 € 85,05 € 


 Oficial de 1ª d'obra pública 0,400 23,02 € 9,21 € 
 Manobre 0,400 19,25 € 7,70 € 
 


panell metàl·lic per a encofrat de murs de directriu vertical i p.p. d'elements auxiliars 0,050 200,00 € 10,00 € 
 parcial   111,96 € 
 despeses indirectes   5,60 € 
 total   117,56 € 
     


m² 
Protecció en intradós de mur amb dues capes d'emulsió esfàltica no iònica tipus ED 
segon UNE 104231    


     
 Emulsió asfàltica no iònica, tipus ED segons UNE 104231 2,000 2,15 € 4,30 € 
 Oficial de 1ª d'obra pública 0,050 23,02 € 1,15 € 
 Manobre 0,100 19,25 € 1,93 € 
 parcial   7,38 € 
 despeses indirectes   0,37 € 
 total   7,74 € 
     
u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-


20/P/20/i sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou La connexió a 
desguàs 200 mm sifònic.    


     
 Manobre 1,600 19,25 € 30,80 € 
 Oficial de 1ª d'obra pública 1,600 23,02 € 36,83 € 
 


Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,000 1,01 € 1,01 € 
 Desencofrat 0,560 2,51 € 1,41 € 
 


Formigó HM-20/B/20/L de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >=200 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I 0,464 47,72 € 22,14 € 


 parcial   92,19 € 
 despeses indirectes   4,61 € 
 total   96,80 € 
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u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors 


i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l    


     
 Manobre 0,250 19,25 € 4,81 € 
 Oficial de 1ª d'obra pública 0,350 23,02 € 8,06 € 
 


Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica 
amb 200 kg/m³ de ciment amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigó de 165 l 0,020 93,58 € 1,87 € 


 


Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors 
i 52 kg de pes de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 1,000 65,71 € 65,71 € 


 parcial   80,45 € 
 despeses indirectes   4,02 € 
 total   84,47 € 
     
u Connexió de claveguera a pou existent i treballs complementaris.    
     
 Oficial de 1ª  paleta 1,500 23,02 € 34,53 € 
 Manobre 1,500 19,25 € 28,88 € 
 


Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N/mm²), a granel, de designació (G) segons 
norma UNE-EN 998-2 0,400 39,31 € 15,72 € 


 


Formigó HM-20/P/40/L de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 
amb <=200 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I 0,100 62,92 € 6,29 € 


 parcial   85,42 € 
 despeses indirectes   4,27 € 
 total   89,69 € 
     


m Vorada recta de peces de formigó, tipus remuntable Breinco Kerb, de cl. climàtica B, cl. 
resistent a l'abrasió H i cl. resistent a flexió U, segons UNE-EN 1340 col·locada sobre 
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter    


     
 Manobre 0,513 19,25 € 9,88 € 
 Oficial de 1ª d'obra pública 0,250 23,02 € 5,76 € 
 


Formigó HM-20/P/40/L de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 
amb <=200 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I 0,079 62,92 € 4,98 € 


 


Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus remuntable Breinco, de cl. 
Climàtica B, cl. Resistent a l'abrasió H i cl. Resistent a flexió U, 1,050 9,31 € 9,78 € 


 
Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N/mm²), a granel, de designació (G) segons 
norma UNE-EN 998-2 0,001 39,31 € 0,04 € 


 parcial   30,43 € 
 despeses indirectes   1,52 € 
 total   31,95 € 
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m³ Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM       


     
 Manobre 0,050 19,25 € 0,96 € 
 Camió cisterna de 8 m³ 0,025 42,60 € 1,07 € 
 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 0,030 66,20 € 1,99 € 
 Motoanivelladora, de mida petita 0,035 48,57 € 1,70 € 
 Aigua 0,050 1,11 € 0,06 € 
 Tot-u artificial 1,150 12,50 € 14,38 € 
 parcial   20,14 € 
 despeses indirectes   1,01 € 
 total   21,15 € 
     
 Paviment de llambordins per a calçada mixta amb peces tipus GLS 20x10x8 cm 


col·locats sobre morter en sec, a truc de maceta    
     
 Oficial de 1ª d'obra pública 0,250 23,02 € 5,76 € 
 Manobre 0,250 19,25 € 4,81 € 
 


Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 
kg/m³ de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat en planta i subministrat en 
sec 0,070 48,00 € 3,36 € 


 llambordes de paviment 20x10x8 cm tipus GLS gris 1,050 11,35 € 11,92 € 
 parcial   25,85 € 
 despeses indirectes   1,29 € 
 total   27,14 € 
     


m² Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, tipus GLS boira col·locat sobre 
morter en sec subministrat de central, a truc de maceta     


     
 Oficial de 1ª d'obra pública 0,600 23,02 € 13,81 € 
 Manobre 0,470 19,25 € 9,05 € 
 Llosetes de paviment de 20x20x4 cm tipus GLS  "boira"  1,020 13,25 € 13,52 € 
 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,045 13,48 € 0,61 € 
 


Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 
kg/m³ de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat en planta i subministrat en 
sec 0,032 48,00 € 1,51 € 


 parcial   38,49 € 
 despeses indirectes   1,92 € 
 total   40,42 € 
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m² Paviment de panot per a vorera gris de 60x40x5x4 cm, tipus GLS boira col·locat sobre 
morter en sec subministrat de central, a truc de maceta     


 Oficial de 1ª d'obra pública 0,750 23,02 € 17,27 € 
 Manobre 0,500 19,25 € 9,63 € 
 Lloses de paviment de 60x40x5 cm tipus GLS  "boira"  1,020 24,00 € 24,48 € 
 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,045 13,48 € 0,61 € 
 


Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 
kg/m³ de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat en planta i subministrat en 
sec 0,035 48,00 € 1,68 € 


 parcial   53,66 € 
 despeses indirectes   2,68 € 
 total   56,34 € 


 
 
Les Borges Blanques, desembre de 2017. 
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