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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

AMIDAMENTS Pàg.:29/08/10 1Data:

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3,5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat

1 ED351230

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Xarxa Pluvial 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Xarxa Residuals 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat

2 ED351630

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

C1 Descripció Unitats

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de
250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat

3 ED359B46

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Xarxa Pluvials 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Xarxa Residuals 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

4 ED111E21

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

C1 Descripció Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Connexió lavabo-clavagueró 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,300 4,600

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,020 2,020

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,600 1,600

TOTAL AMIDAMENT 31,320

Euro



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

AMIDAMENTS Pàg.:29/08/10 2Data:

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

5 ED111E31

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Connexió banyera-clavagueró 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,120 2,120

TOTAL AMIDAMENT 7,920

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

6 ED111E71

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

C1 Descripció Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Connexió wàter-clavagueró 1,000 2,570 2,570

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,300 0,300

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 20,870

m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

7 ED15E771

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

C1 Descripció Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Xarxa Pluvials 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

8 ED7FR314

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

C1 Descripció Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 28,300 28,300

TOTAL AMIDAMENT 28,300

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

9 ED7FR214

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

C1 Descripció Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Xarxa Pluvials 1,000 18,700 18,700

Euro
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C#*D#*E#*F#3 1,000 15,900 15,900

C#*D#*E#*F#4 2,000 17,970 35,940

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,380 3,380

C#*D#*E#*F#7 3,000 3,300 9,900

C#*D#*E#*F#8 Xarxa Residuals 1,000 29,240 29,240

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,250 3,250

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#11 1,000 14,070 14,070

C#*D#*E#*F#12 3,000 9,140 27,420

C#*D#*E#*F#13 1,000 0,630 0,630

C#*D#*E#*F#14 1,000 11,700 11,700

TOTAL AMIDAMENT 174,930

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FONTANERIACAPÍTOL 02
EQUIPS I MAQUINÀRIATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comptador aigua,volumètric,llautó,1'' (MA)1 BJM11405

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 4,5 m3/h de cabal i de 4,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

2 ENL12258

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm, de 6,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

3 ENL13276

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
trifàsica de 400 V i règim de gir de 2900 rpm, de 8,0 m3/h de cabal i de 5,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment,
per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

4 ENL18289

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FONTANERIACAPÍTOL 02
APARELLS SANITARISTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Lavabo porcel,senz,ampl. 45-60 cm,c.blanc,preu sup.,mural (MA)1 BJ12B211

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Lavabo porcel.,doble,ampl.>60cm.,blanc,pre sup.,mural (MA)2 BJ13B411

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pica rentar plats+aixe,+desguàs (MA*)3 BQU2QJ00

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Inodor porcel.vitrif.,horitz.,cist.,c.blanc,preu sup.,mural (MA)4 BJ14BB11

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Banyera planxa acer esmalt.mat.llarg=1,3m.,c.blanc,preu sup.,p/revestir (MA)5 BJ11J311

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banyera planxa acer esmalt.mat.,llarg=1m.,c.blanc,preu sup.,p/revestir (MA)6 BJ11J111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Dosif.plàstic,160xD=130mm,capac.1l,polsador7 BJ42U015

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò8 BJ46U001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Seient abatible mural p/dutxa bany adaptat, banqueta 350x450 mm, acer inox.9 BJ46U025

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

10 EJ4ZU015

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre11 BJ43U010

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FONTANERIACAPÍTOL 02
CANONADES I ACCESSORISTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

AMIDAMENTS Pàg.:29/08/10 5Data:

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

1 KF5293B7

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

C1 Decripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Aigüa Freda (AF) 3,000 6,660 19,980

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,520 0,520

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,270 0,270

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#7 Aigüa Calenta Sanitària (ACS) 3,000 6,660 19,980

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,870 0,870

C#*D#*E#*F#9 1,000 13,400 13,400

TOTAL AMIDAMENT 60,520

m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

2 KF5273B7

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Aigüa Freda (AF) 1,000 10,800 10,800

C#*D#*E#*F#3 Aigüa Calenta Sanitària (ACS) 1,000 2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 13,400

m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

3 KF5253B7

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Aigüa Freda (AF) 1,000 11,230 11,230

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

C#*D#*E#*F#4 1,000 9,740 9,740

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,060 4,060

C#*D#*E#*F#6 Aigüa Calenta Sanitària (ACS) 1,000 10,600 10,600

TOTAL AMIDAMENT 38,630

m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

4 KF5243B7

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

C1 Descripció Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Aigüa Freda (AF) 1,000 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,430 1,430

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,150 3,150

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#6 Aigüa Calenta Sanitària (ACS) 1,000 10,900 10,900

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,570 2,570

Euro



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

AMIDAMENTS Pàg.:29/08/10 6Data:

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,620 1,620

C#*D#*E#*F#9 1,000 10,840 10,840

C#*D#*E#*F#10 1,000 5,030 5,030

TOTAL AMIDAMENT 41,540

m Tub Cu R250 (semidur),DN=25mm,UNE-EN 1057 (MA)5 BF52A300

AMIDAMENT DIRECTE 17,420

m Aïllament6 BFQ37440

AMIDAMENT DIRECTE 49,410

m Aïllament7 BFQ38450

AMIDAMENT DIRECTE 44,160

m Aïllament8 BFQ37540

AMIDAMENT DIRECTE 27,130

m Aïllament9 BFQ38550

AMIDAMENT DIRECTE 37,450

m Aïllament10 BFQ37640

AMIDAMENT DIRECTE 13,360

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ FONTANERIACAPÍTOL 02
VALVULERIATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula1 BN314320

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Vàlvula es2 BN315320

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Vàlvula3 BN316320

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Vàlvula4 PPRAAC29550

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:29/08/10 7Data:

u Vàlvula5 BNF11A10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula6 BN946420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Filtre7 BNE15200

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Filtre 8 BNE16300

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions, elements auxiliars i accessoris necessaris per al
seu funcionament, muntat a la canonada i provat

9 GJM6U020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Termòmetre10 BEU52322DJ7B

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 03
ESCOMESA I EQUIP DE COMPTATGETITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles,
muntada superficialment

1 EG11U940

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus TMF1 d'una potencia de 34,64KW trifàsic format per:
- 5 caixes de doble aïllament tipus HIMEL sistema 27 o equivalent
- 1 comptador multifunció QUANTUM-D o equivalent
- Fusibles tipus NH 0 de 100A
- ICP M de 50A 4P.
- 1 Interruptor diferencial 63/4/30mA
S'inclou bases portafusibles, barretes de seccionament, material auxiliar de muntatge, verificació dels comptadors i mà
d'obra del muntatge del conjunt.

2 EG500001

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Equip de comptatge 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

3 EG22TK1K

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2, lliure d'halogens. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

4 EG31V80F

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 03
QUADRES DE PROTECCIÓ I COMANDAMENTTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Subministrament i col·locació de quadre general de distribució (QDG), format per armari MERLIN GERIN PRISMA PLUS
sistema G ref.08203 de 30 mòduls o equivalent, de dimensions 1680x600x250 amb porta plena res 08223 o equivalent. En
el seu interior es col·locaran els següents elements:
- Protecció contra sobretensions V-CHECK 4 MPT amb IGA 50A
- 1 diferencial MG 40/4/0,3A
- 9 diferencial MG 40/2/0,03A
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 PIA MG 16A 2P corba C
- 14 PIA MG 10A 2P corba C
S'inclouen borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per la
identificació de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional pel seu
muntatge i connexionat. 

1 EG400001

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Quadre general de protecció i
comandament

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Subministrament i col·locació de subquadre sala d'instal·lacions SQ1, format per un cofret MERLIN GERIN PRAGMA 24
de 5 files per encastar ref- PRA13835 de 120 mòduls de 18mm, de dimensions 960x610x125 amn porta transparent ref.
PRA 15524. En el seu interior es col·locaran els següents elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per
la identificació de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional
d'accessoris pel seu muntatge i connexionat.

2 EG400002

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Subquadre sala instal·lacions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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PA Subministrament i col·locació de subquadre sala d'instal·lacions SQ1, format per un cofret MERLIN GERIN PRAGMA 24
de 5 files per encastar ref- PRA13835 de 120 mòduls de 18mm, de dimensions 960x610x125 amn porta transparent ref.
PRA 15524. En el seu interior es col·locaran els següents elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per
la identificació de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional
d'accessoris pel seu muntatge i connexionat.

3 EG400003

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Subquadre sala instal·lacions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 03
INSTAL·LACIÓ INTERIORTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, pentapolar de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

1 EG31J606

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Conductor multipolar RZ-1, 5x10mm²
0,6/1KV

1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de
secció 3x4 mm2, muntat superficialment. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

2 EG31G402

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Conductor multipolar RZ-1, 3x4mm²
0,6/1KV

1,000 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

3 EG31G306

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Conductor multipolar RZ-1, 3x2,5mm²
0,6/1KV

1,000 125,000 125,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000
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m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

4 EG31G206

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Conductor multipolar RZ-1, 3x1,5mm²
0,6/1KV

1,000 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, unipolar de secció 1x1,5
mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

5 EG329206

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Conductor unipolar 07 Z1-K 1x1,5mm² 1,000 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, unipolar de secció 1x2,5
mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

6 EG329306

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Conductor unipolar 07 Z1-K 1x2,5mm² 1,000 250,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. S'inclou part
proporcional d'accessoris i suports

7 EG2A1902

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Canal PVC 60x100mm 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm amb separador i muntada superficialment. S'inclou part
proporcional d'accessoris i suports

8 EG2A1A02

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Canal PVC 60x100mm 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm amb separador i muntada superficialment. S'inclou part
proporcional d'accessoris i suports

9 EG2A1B02

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Canal PVC 60x100mm 1,000 18,000 18,000
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Tub flexible corrugat de PVC 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 sobre sostremort

10 EG22H715

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

C1 Descripció Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Tub flexible corrugat 20mm 1,000 362,000 362,000

TOTAL AMIDAMENT 362,000

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

11 EG21H81H

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Tub rígis 25mm 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

12 EG22TF1K

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Tub flexible corrugat 75mm 1,000 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment. Inclou
part proporcional d'ancoratges

13 EG151622

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Caixes de derivació 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 03
MECANISMES I LLUMINÀRIESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com
a màxim, muntada superficialment a la paret

1 EH612225

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Dependències generals i recorreguts
d'evacuació

15,000 15,000
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C#*D#*E#*F#3 Dependències d'instal·lacions i exterior
(caixa estanca)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a
màxim, muntada superficialment a la paret

2 EH612325

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Llumera emergència >300Lm 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V. S'inclou tecla, caixa d'encastar universal, marc,
peça intermitja i material auxiliar de muntatge.

3 EG621J93

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Commutadors 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, encastada4 EG631B27

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Base endolls 16A 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Llumenera decorativa tipus aplic per exterior, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada
incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament vertical

5 EH327M3H

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Aplics exteriors (part superior portes i
balconeres)

9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Aplics interiors (vestidors) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada d'incandescència de 300 W, de forma circular,
tancat i muntat amb lira

6 FHQ11H74

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Il·luminació pati escola (sobre voladis) 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos de planxa d'acer lacat de forma rectangular i lira de suport, amb reflector
rectangular i sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, muntat superficialment

7 EHP376F1
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Aula 3 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Aula 2 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Sala polivalent 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de
fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal.lada superficialment al sostre

8 EH117124

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Sala d'instal·lacions 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades E 27, amb 1 làmpada incandescent de 60 W com a màxim i 230
V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

9 EH2D2360

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Enllumenat zones comuns 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 03
XARXA DE TERRESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. Inclou part proporcional
d'accesoris i material auxiliar de muntatge.

1 EG380907

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Cable coure 35mm2 1,000 160,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

u Subministre i col·locació de caixa de terres Quintela PCT-C amb pont seccionador de pletina de coure. Inclou part
proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge. 

2 EG000001

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Caixa de terres 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió de piqueta a cable de Cu.

3 EGD1421E

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Piquetes xarxa de terres 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓCAPÍTOL 04
EQUIPS I MAQUINÀRIATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caldera de condensació de gas natural amb cremador atmosfèric, mural, de 34 kW de potència calorífica, de planxa d'acer
per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulador, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col.locada

1 EE221N9M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com
a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

2 1E3635BF

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com
a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

3 1E3645BF

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com
a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

4 1E3655BF

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com
a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

5 1E3665BF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com
a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

6 1E3675BF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com
a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

7 1E3685BF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com
a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

8 1E3695BF
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

9 1E36A5BF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

10 1E36B5BF

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

11 1E36D5BF

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic,
acoblat al radiador

12 EEZ52320

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions
fetes

13 ENL12136

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula antiretorn14 165070

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto marca YORK de 1/2'' amb connexió de rosca, PN-16 i
temperatura màxima de treball 110ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge.

15 EN000002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola de 1/2'', amb anells de tefló, dues vies amb connexió rosca i temperatura
màxima de treball 180ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge. 

16 EN000001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓCAPÍTOL 04
CANONADES I ACCESSORISTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub 1 BF529500
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AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 25
mm de gruix i muntat exteriorment adherit

2 EE618052

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓCAPÍTOL 04
VALVULERIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola de 1/2'', amb anells de tefló, dues vies amb connexió rosca i temperatura
màxima de treball 180ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge. 

1 EN000001

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto marca YORK de 1/2'' amb connexió de rosca, PN-16 i
temperatura màxima de treball 110ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 EN000002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula antiretorn3 165070

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICACAPÍTOL 05
EQUIPS I MAQUINÀRIATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Grup Hidràulic format per:
- 2 Termòmetre
- 2 Claus de pas amb vàlvules antiretorn
-Bomba de circulació
-Cabalímetre
-Manòmetre
-Vàlvula de seguretat 
-Aïllament Tèrmic

1 175510

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà.
Inclou 4 vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat.

2 BJAB1410

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà.
Inclou 4 vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat.

3 BJAB1510

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Instal·lació de sistema de captació solar amb 2 captadors, segons especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent la
base de recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les canonades del camp de col·lectors de coure amb aïllament. Cal
assegurar un rendiment annual mínim del 30% de subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot el necessari per
deixar la instal·lació en correcta funcionament, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols, esquemes i
memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a produir aigua calenta sanitaria.

4 1EA1U0A0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Unió de captadors Solaris5 162016

AMIDAMENT DIRECTE 64,500

PA Previsió cost mà d'obra instal·lació sistema calefacció terra radiant i producció d'ACS6 MO0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Omplerta de la Instal·lació
Inclou:
- Dipòsit d'omplerta
-Comptador d'aigua
-Vàlvula antiretorn
-3 vàlvules de tall
-1 Manòmetre
-1 Filtre
-1 Vàlvula de buidat 
-Líquid anti-congelant

7 154820

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D8 BEU4U023

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICACAPÍTOL 05
CANONADES I ACCESSORISTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub 1 BF529500

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICACAPÍTOL 05
REGULACIÓ I CONTROLTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió
nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del fluid de
90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador
amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

1 BEVG2651
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat2 KEV26LC0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada3 KEV25C00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Omplerta de la Instal·lació
Inclou:
- Dipòsit d'omplerta
-Comptador d'aigua
-Vàlvula antiretorn
-3 vàlvules de tall
-1 Manòmetre
-1 Filtre
-1 Vàlvula de buidat 
-Líquid anti-congelant

4 154820

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓCAPÍTOL 06
EQUIPS I MAQUINÀRIATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2
vies de sortida d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'') para
líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

1 BEDD21B1

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

C1 Descripció Unitats Total

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2
vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'') para
líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

2 BEDD21D1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Aula 0-1 anys 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Dormitori 0-1 anys 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 1-2 anys 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Dormitori 2-3 anys 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2
vies de sortida d'aire, de 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'') para
líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

3 BEDD21E1

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Sala Polivalent 2,000 2,000

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

C#*D#*E#*F#4 Aula 1-2 anys 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Menjador Professors 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2
vies de sortida d'aire, de 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'') para
líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

4 BEDD21F1

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Menjador 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Aula 2-3 anys 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Passadís 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Unitat exterior bomba de calor de volum de refrigerant variable de 2 tubs R-410A de 40 kW DC inverter.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 12,7 (1/2'') para
líquid i 28,6 (1'' 1/8'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.

5 BED51171EBNV

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Unitat exterior VRV 1,000 1,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3 comportes (free cooling), sistema d'instal.lació de 2 tubs, cabal
nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer
galvanitzat amb aïllament de poliuretà, configuració horitzontal, bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 20
kW (aire (15°/20%) ), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió per corretja i filtres plans
d'eficàcies F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió per corretja.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior.
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.

6 BEJT2911

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

C1 Descripció Unitats Total

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar.

Inclou:
-Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire, execució de xapa lacada en blanc de diàmetre de 150mm

7 BEM32211

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400º C-2 h), trifàsic
per a 400 V o monofàsic per a 230 V de tensió, de 312 mm de diàmetre i 1350 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat.
Inclou:
- Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire, execució en xapa lacada en blanc de diàmetre de 312 mm

8 KEM37311

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Extractor Menjadors a la Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓCAPÍTOL 06
DIFUSIÓ D'AIRETITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 m2 Condcute de lana de vidre d'alta densitat aglomerada i recoberta ambdos cares del panell amb alumini marca
CLIMAVER PLUS, amb resines termoenduribles per a conductes d'impulsió i retorn.
Inclou:
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes.
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament

1 BE51HP10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x150 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

2 EEK27777

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

C1 Descripció Unitats

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Despatx Direcció 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#4 Aula 0-1 anys 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Sala Professors 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Aula 1-2 anys 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Menjador Personal 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Aula 2-3 anys 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 Passadís 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

3 EEK27A37

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

C1 Descripció Unitats Total

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

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

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Dormitori 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Menjador 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓCAPÍTOL 06
VALVULERIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto marca YORK de 1/2'' amb connexió de rosca, PN-16 i
temperatura màxima de treball 110ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 EN000002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula antiretorn2 165070

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt3 BN314420

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, preu
superior

4 BN4284D0

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a roscar, de diàmetre nominal 1´´, 0,2 a 0,5 bar de pressió5 BK223210

Euro



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

AMIDAMENTS Pàg.:29/08/10 22Data:

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut  de desguàs per a vàlvula de buidat d'1''6 BEUBU010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat7 EK25U010

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Termòmetre8 BEU52322DJ7B

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓCAPÍTOL 06
REGULACIÓ I CONTROLTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre i commutador de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

1 EEV21A20

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Sonda de temperatura (free coling), amb accessoris de muntatge, muntada i connectada2 EEV21A00

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt3 BN716450

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat4 EEV28D10

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment5 EEV21112

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 07
DETECCIÓ INCENDISTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret. S'inclou material auxiliar pel seu muntatge

1 EM121236

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

C1 Descripció Unitats Total

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Central d'incendis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'exterior. S'inclou material auxiliar
pel seu muntatge

2 EM131222

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

C1 Descripció Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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. S'inclou material auxiliar
pel seu muntatge

3 EM131221

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Sirena interior 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal.lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
de superfície, muntat superficialment. S'inclou material auxiliar pel seu muntatge

4 EM111520

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Detector tèrmic velocimètric 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

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

5 EM141102

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Polsador d'alarma 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Subministrament i col·locació de cable 2x1.5mm² vermell i resistent al foc per sistema de detecció d'incendi.6 EG310001

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

C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Cable incendis 1,000 79,400 79,400

TOTAL AMIDAMENT 79,400

m Subministrament i col·locació de tub blindat de PVC PROTER M20 o equivalent de color gris i grau de força 9, amb part
proporcional d'accessoris pel seu muntatge.

7 EG21H71J

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

Euro
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C1 Descripció Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Tub protector 1,000 79,400 79,400

TOTAL AMIDAMENT 79,400

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment. Inclou
part proporcional d'ancoratges

8 EG151622

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Caixes de derivació sistema contra
incendis

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

9 EMDBU010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 07
EXTINCIÓ INCENDISTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret1 EM31261J

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Extintors pols polivalent 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret2 EM31351J

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Extintors diòxid de carboni 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE GASCAPÍTOL 08
EQUIPS I MAQUINÀRIATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Comptador de designació G-4 d'acord amb normativa de la companyia subministradora. 
Cabal màxim de 6m3/h

1 165020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PA Armari de regulació de designació G-4 amb normativa de la companyia subministradora.
Cabal màxim de 6m3/h

2 16410634

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE GASCAPÍTOL 08
CANONADES I ACCESSORISTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub 1 BF529500

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 10572 BF52B300

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PA Tija normalitzada escomesa
DN 80mm amb transició de polietilè de 90 mm de diàmetre

3 15507901

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE GASCAPÍTOL 08
VALVULERIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60708

1 BK71U030

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60708

2 BK71U050

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat3 EK25U010

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Conjunt de Preses.
Inclou:
-4 preses de corrent 
-2 preses tipus RJ 45 de categoria 6

1 1P141212

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Aules 3,000 3,000

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

C#*D#*E#*F#4 Despatxos 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Sala Professors 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Armari Rack 
Inclou:
-Tots accessoris necessàris

2 KP744211

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PA Instal·lació interior de telecomunicacions. S'inclou la part proporcional de connexió a la xarxa de telecomunicacions de
l'edifici existent.

3 16000001

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Connexió xarxa telecomunicacions
existent

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
INSTAL·LACIÓ ANTI-INTRUSIÓCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura lateral de <= 12 m, com a màxim, amb un abast longitudinal de <=
15 m, com a màxim, per a muntar superficialment a la paret

1 BMD1AVF6

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

C1 Descripció Unitats Total

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

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

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

C#*D#*E#*F#5 Passadís 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Detector magnètic per a Porta2 EMD119C6

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

C1 Descripció Unitats

C#*D#*E#*F#2 Porta Entrada Principal 2,000 2,000

Euro
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C#*D#*E#*F#3 Portes Aules 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Porta Passadís 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Porta Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau
de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació exterior

3 BM132312

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Sirena Interior Edifici 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau
de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació exterior

4 BM131212

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Sirena Exterior Edifici 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Central alarmes ip c/teclat, y gprs 96 z, ref. CA96ICGPRS de la serie Sistema KNX de JUNG5 CA961CGGPRS

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

C1 Descripció Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Central de detecció Intrusió i Teclat
alfanumèric

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057Tub 6 BF523300

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

C1 Descripció Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Connexió Central alarmes a Quadre
Elèctric

1,000 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  LLAR D'INFANTSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Aplicació mesures de seguretat i salut1 05000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,02h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €23,78h Oficial 1a calefactorA012G000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a lampistaA012J000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,44h Ajudant col.locadorA0137000

 €20,41h Ajudant calefactorA013G000

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €20,41h Ajudant lampistaA013J000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €19,25h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €8,72h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,05m3 AiguaB0111000

 €18,37t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €20,65t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €64,04m3 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

B064300C

 €4,36kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,27u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A75700

 €0,45u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00

 €0,22u Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50 mm, per
a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F15E51

 €60,38m2 Planxa d' escuma elastomèrica amb una conductivitat
tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 25 mm de gruix

B7CJ1050

 €1,16m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargària 5
m, per a encolar

BD13229B

 €1,48m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de llargària 5
m, per a encolar

BD13239B

 €3,46m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària
3 m, per a encolar

BD13277B

 €3,64m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària
5 m, per a encolar

BD13279B

 €1,16u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmBD1Z2200

 €20,09u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33
cm de mides interiors, i 3,5 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 15 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa
de formigó prefabricat

BD351230

 €79,13u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65
cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa
de formigó prefabricat

BD351630

 €12,41u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cmBD3Z2555

 €4,90m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR210
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 €6,72m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR310

 €0,73u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmBDW3B200

 €1,16u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmBDW3B300

 €5,42u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3B700

 €7,57u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800

 €16,68u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3B900

 €0,01u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmBDY3B200

 €0,02u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmBDY3B300

 €0,08u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDY3B700

 €0,11u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €0,25u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmBDY3B900

 €2.812,35u Caldera de condensació de gas natural amb cremador
atmosfèric, 34 kW de potència calorífica, de planxa d'acer
per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària amb acumulador, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural

BE221N9M

 €35,86u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3635B0

 €47,81u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3645B0

 €59,76u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3655B0

 €71,71u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3665B0

 €83,66u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3675B0

 €95,61u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3685B0

 €107,57u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3695B0

 €119,52u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE36A5B0
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 €131,47u Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE36B5B0

 €155,37u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE36D5B0

 €335,64u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat,
orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament
d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2,00 a
2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un coeficient de
pèrdues <=6 W/m2°C

BEA13260

 €97,58u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb
una superfície activa  de 2,00 a 2,25 m2, vertical

BEAZ3000

 €10,92u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar
al bastiment

BEK27777

 €9,10u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar
al bastiment

BEK27A37

 €462,88u Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte
per a extracció de fums en cas d'incendi (400º C-2 h), trifàsic
per a 400 V o monofàsic per a 230 V de tensió, de 200 mm
de diàmetre i 1350 m3/h de cabal màxim d'aire

BEM37310

 €6,86u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre

BEU11113

 €140,08u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió de 3/4´´

BEU41B31

 €16,55u Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

BEU57955

 €11,47u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D

BEU6U001

 €56,09u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A per a muntar
superficialment

BEV21112

 €69,58u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatgeBEV21A00

 €81,38u Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre i
commutador de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge

BEV21A20

 €425,91u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de
muntatge

BEV25C00

 €96,56u Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb
accessoris de muntatge

BEV26LC0

 €39,05u Presòstat diferencial per a aire, amb accessoris de muntatgeBEV28D10
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 €0,51u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastarBEW31400

 €0,48u Tap cec, preu alt, per a radiadorBEZ52000

 €0,54u Tap amb reducció, preu alt, per a radiadorBEZ55000

 €1,28u Purgador per a radiadors, automàticBEZ5B000

 €25,09u Aixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu altBEZ5H210

 €1,92m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF524300

 €2,25m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF525300

 €2,58m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF527300

 €2,82m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF528300

 €3,49m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF529300

 €8,84m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52B500

 €2,93m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 20 mm de gruix

BFQ38750

 €3,33m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFR11110

 €3,84m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFR11210

 €0,84u Accessori per a tubs de coure semidur, de 12 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW524B0

 €0,98u Accessori per a tubs de coure semidur, de 14 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW525B0

 €1,13u Accessori per a tubs de coure semidur, de 16 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW527B0

 €1,26u Accessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW528B0

 €1,59u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW529B0

 €2,99u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW52BB0

 €4,20u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

BFWR1111

 €4,43u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

BFWR1121
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 €0,18u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY524B0

 €0,20u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 14 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY525B0

 €0,25u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 16 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY527B0

 €0,27u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY528B0

 €0,31u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY529B0

 €0,46u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY52BB0

 €0,61u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques,
per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix

BFYQ3855

 €0,78u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques,
per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 20 mm de gruix

BFYQ3875

 €0,56u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFYR1111

 €0,59u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 80 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFYR1121

 €235,38u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl·lics, de 400 A, segons esquema UNESA número 9,
de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240
mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els
fusibles

BG11U940

 €28,36u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170
mm

BG122500

 €2,62u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm,
amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment

BG151622

 €2,66u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció normal i per a encastar

BG161611

 €2,50m 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

BG21H710

 €3,66m 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

BG21H810
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 €0,34m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG225710

 €0,68m Tub flexible corrugat de PVC 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

BG22H710

 €1,41m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

BG22TF10

 €2,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €9,12m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm
amb separador

BG2A1900

 €12,35m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm
amb separador

BG2A1A00

 €13,81m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm
amb separador

BG2A1B00

 €0,47m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
bipolar de secció 2x1,5 mm2

BG312200

 €1,68m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2

BG31G200

 €2,41m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2

BG31G300

 €3,08m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2

BG31G400

 €12,83m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10
mm2

BG31J600

 €5,70m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix,
amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de secció 4x25 mm2

BG31V800

 €0,43m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS),
amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2

BG329200

 €0,65m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS),
amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2

BG329300

 €1,35m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €138,93u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4114JJ
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 €9,32u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415899

 €9,48u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41589B

 €44,53u 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

BG415DJC

 €191,37u 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 selectiu, 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

BG424CJK

 €10,15u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 22x58 mm

BG45D140

 €336,25u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil
DIN

BG482355

 €256,15u Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A

BG519780

 €0,64u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjàBG611030

 €7,11u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621J93

 €3,80u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu alt, per a encastar

BG631B27

 €2,27u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjàBG671112

 €7,66u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

BGD14210

 €10,70u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000

 €5,66u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllamentBGW12000

 €0,29u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiquesBGW2A000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE 0,6/1 KV

BGW31000
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 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE RZ 0,6/1 kV

BGW3N000

 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €0,25u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible
cilíndric

BGW45000

 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

BGW48000

 €0,14u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €3,91u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €45,33u Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment
amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de
plàstic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18 W,
(1x18W), amb reactància ferromagnètica AF

BH117120

 €47,73u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades E 27, per a 1 làmpada incandescent de 60 W
com a màxim i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions
d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209 mm de
profunditat, amb reflector platejat i grau de protecció IP 20

BH2D2360

 €50,51u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada
incandescent de 60 W, per a muntar superficialment

BH327M30

 €68,97u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

BH612220

 €105,39u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

BH612320

 €51,12u Projector per a làmpada halògena de designació QT-DE 12 i
portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos de planxa
d'acer lacat de forma rectangular i lira de suport, amb
reflector rectangular i sense capçal, completament
orientable, grau de protecció IP 20, per a muntar en carril
electrificat bifàsic no encastat o per a muntar superficialment

BHP376F1

 €135,25u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
intensiva, amb làmpada d'incandescència de 300 W, de
forma circular, tancat

BHQ11H70

 €8,13u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum
de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a
85

BHU8T340

 €2,06u Làmpada incandescent de designació R 63, de 63 mm de
diàmetre, amb casquet E27, de 60 W de potència màxima i
230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color
de 2800 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

BHU91110
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 €5,67u Làmpada halògena de designació QT-DE 12, de 12 mm de
diàmetre, amb casquet R7s, de 300 W de potència màxima i
230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color
de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

BHUA7400

 €0,50u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

BHW11000

 €0,95u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic,
muntats superficialment

BHW32000

 €0,50u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €11,20u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
d'incandescència

BHWQ1000

 €12,78u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm

BJ4ZU015

 €131,94u Manòmetre de glicerina DN-100 mmBJM6U020

 €5,32u Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera
de 50 mm i rosca de connexió d'1/4''

BK25U010

 €15,40u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal.lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb
base de superfície

BM111520

 €180,36u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació

BM121230

 €60,45u 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

BM131221

 €60,45u 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-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col.locació exterior

BM131222

 €7,28u 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

BM141102

 €39,54u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €119,79u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313511

 €36,36u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de
90° amb un abast longitudinal de <= 12 m com a màxim, per
a muntar superficialment a la paret

BMD119C6

 €6,77u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar
mecànicament

BMDBU010
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 €0,32u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,59u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

BMY12000

 €0,53u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY13000

 €0,27u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €26,06u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

BN317320

 €390,44u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut
mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3
punts, acoblat a la vàlvula

BN713743

 €32,81u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

BN817320

 €138,57u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

BN915320

 €28,57u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze

BNE17200

 €19,10u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat
d'1 polzada

BNFBU010

 €171,57u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm,
de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1''

BNL12136

 €332,34u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm,
de 4,5 m3/h de cabal i de 4,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb
connexions roscades d'1 1/4''

BNL12258

 €482,33u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm,
de 6,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140ºC, amb
connexions roscades d'1 1/4''

BNL13276

 €487,74u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 2900 rpm, de
8,0 m3/h de cabal i de 5,0 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions roscades d'1 1/4''

BNL18289
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 €804,70u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm,
de 17,0 m3/h de cabal i de 8,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 50 mm de diàmetre nominal

BNL1C5EF

 €10,06u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

BP141212

 €0,44m Conductor coaxial d'atenuació normalBP151000

 €199,74u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades,
de 4 unitats, amb capacitat fins a 6 llocs de treball, per a
xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís rack 10´´, de
300x350x200 mm aproximadament (alçària x amplària x
fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau

BP744210
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 €78,21m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

35,9310020,650001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,85100 56,85100
Altres:

% 0,1992019,920001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19920 0,19920

COST DIRECTE 78,20920

78,20920COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €59,31u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3635B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,20500/R 20,410000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,09500 22,09500
Materials:

35,8600035,860001,000BE3635B0 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 36,88000 36,88000
Altres:

% 0,3314322,095331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,33143 0,33143

COST DIRECTE 59,30643

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,30643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,26u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3645B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,20500/R 20,410000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,09500 22,09500
Materials:

47,8100047,810001,000BE3645B0 =xRadiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 48,83000 48,83000
Altres:

% 0,3314322,095331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,33143 0,33143

COST DIRECTE 71,25643

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,25643COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €83,21u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3655B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,20500/R 20,410000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,09500 22,09500
Materials:

59,7600059,760001,000BE3655B0 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 60,78000 60,78000
Altres:

% 0,3314322,095331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,33143 0,33143

COST DIRECTE 83,20643

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,20643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,61u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3665B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,02400/R 23,780000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,32800/R 20,410000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 35,35200 35,35200
Materials:

71,7100071,710001,000BE3665B0 =xRadiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 72,73000 72,73000
Altres:

% 0,5302835,352001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,53028 0,53028

COST DIRECTE 108,61228

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,61228COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €120,56u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3675B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,02400/R 23,780000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,32800/R 20,410000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 35,35200 35,35200
Materials:

83,6600083,660001,000BE3675B0 =xRadiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 84,68000 84,68000
Altres:

% 0,5302835,352001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,53028 0,53028

COST DIRECTE 120,56228

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,56228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,51u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3685B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,02400/R 23,780000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,32800/R 20,410000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 35,35200 35,35200
Materials:

95,6100095,610001,000BE3685B0 =xRadiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 96,63000 96,63000
Altres:

% 0,5302835,352001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,53028 0,53028

COST DIRECTE 132,51228

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,51228COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €148,96u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3695B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,40200/R 23,780000,900A012G000 =xOficial 1a calefactorh

18,36900/R 20,410000,900A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 39,77100 39,77100
Materials:

107,57000107,570001,000BE3695B0 =xRadiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 108,59000 108,59000
Altres:

% 0,5965739,771331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,59657 0,59657

COST DIRECTE 148,95757

0,00%DESPESES INDIRECTES

148,95757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,91u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE36A5B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,40200/R 23,780000,900A012G000 =xOficial 1a calefactorh

18,36900/R 20,410000,900A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 39,77100 39,77100
Materials:

119,52000119,520001,000BE36A5B0 =xRadiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 120,54000 120,54000
Altres:

% 0,5965739,771331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,59657 0,59657

COST DIRECTE 160,90757

0,00%DESPESES INDIRECTES

160,90757COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 29/08/2010 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €172,86u Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE36B5B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,40200/R 23,780000,900A012G000 =xOficial 1a calefactorh

18,36900/R 20,410000,900A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 39,77100 39,77100
Materials:

131,47000131,470001,000BE36B5B0 =xRadiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 132,49000 132,49000
Altres:

% 0,5965739,771331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,59657 0,59657

COST DIRECTE 172,85757

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,85757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,24u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE36D5B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,78000/R 23,780001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

20,41000/R 20,410001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 44,19000 44,19000
Materials:

155,37000155,370001,000BE36D5B0 =xRadiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 156,39000 156,39000
Altres:

% 0,6628544,190001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,66285 0,66285

COST DIRECTE 201,24285

0,00%DESPESES INDIRECTES

201,24285COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €523,87u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat,
envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de
poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un
rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6
W/m2°C, col.locat amb suport vertical

EEA13260 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,56000/R 23,780002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

40,88000/R 20,440002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 88,44000 88,44000
Materials:

335,64000335,640001,000BEA13260 =xCaptador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat,
orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament
d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2,00 a
2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un coeficient de
pèrdues <=6 W/m2°C

u

97,5800097,580001,000BEAZ3000 =xSuport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb
una superfície activa  de 2,00 a 2,25 m2, vertical

u

Subtotal... 433,22000 433,22000
Altres:

% 2,2110088,440002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,21100 2,21100

COST DIRECTE 523,87100

0,00%DESPESES INDIRECTES

523,87100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,65u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

EEU11113 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

1,53075/R 20,410000,075A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 8,66475 8,66475
Materials:

6,860006,860001,000BEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre

u

Subtotal... 6,86000 6,86000
Altres:

% 0,129978,664671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12997 0,12997

COST DIRECTE 15,65472

0,00%DESPESES INDIRECTES
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15,65472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,29u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió de 3/4´´, col.locat roscat

EEU41B31 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh

5,10250/R 20,410000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,04750 11,04750
Materials:

140,08000140,080001,000BEU41B31 =xDipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió
de 3/4´´

u

Subtotal... 140,08000 140,08000
Altres:

% 0,1657111,047331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16571 0,16571

COST DIRECTE 151,29321

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,29321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,28u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col.locat roscat

EEU57955 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,06600/R 20,440000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,63300 6,63300
Materials:

16,5500016,550001,000BEU57955 =xTermòmetre de mercuri amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

u

Subtotal... 16,55000 16,55000
Altres:

% 0,099506,633331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09950 0,09950

COST DIRECTE 23,28250

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,28250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,50u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

EEU6U001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,94500 5,94500
Materials:

11,4700011,470001,000BEU6U001 =xManòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D

u

Subtotal... 11,47000 11,47000
Altres:

% 0,089185,945331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08918 0,08918

COST DIRECTE 17,50418

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,50418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,94m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

EF5283B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32920/R 23,780000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,86160/R 20,440000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,19080 6,19080
Materials:

0,135000,270000,500B0A75700 =xAbraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interioru

2,876402,820001,020BF528300 =xTub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,378001,260000,300BFW528B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,270000,270001,000BFY528B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 3,65940 3,65940
Altres:

% 0,092866,190671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09286 0,09286

COST DIRECTE 9,94306

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,94306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,63m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

EF52B5B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,28040/R 23,780000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,67920/R 20,440000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,95960 7,95960
Materials:

0,180000,450000,400B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

9,016808,840001,020BF52B500 =xTub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,897002,990000,300BFW52BB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,460000,460001,000BFY52BB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 10,55380 10,55380
Altres:

% 0,119397,959331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11939 0,11939

COST DIRECTE 18,63279

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,63279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,86m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

EFQ38552 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14020/R 23,780000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,83960/R 20,440000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,97980 3,97980
Materials:

0,610000,610001,000BFYQ3855 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques,
per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix

u

Subtotal... 0,61000 0,61000
Partides d'obra:

2,213402,170001,020BFQ38550 =xAïllamentm

Subtotal... 2,21340 2,21340
Altres:

% 0,059703,980001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05970 0,05970

COST DIRECTE 6,86290

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,86290COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,26m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

EFQ38752 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37800/R 23,780000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,04400/R 20,440000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,42200 4,42200
Materials:

2,988602,930001,020BFQ38750 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 20 mm de gruix

m

0,780000,780001,000BFYQ3875 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques,
per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 20 mm de gruix

u

Subtotal... 3,76860 3,76860
Altres:

% 0,066334,422001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06633 0,06633

COST DIRECTE 8,25693

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,25693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,83m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

EFR11112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97250/R 23,780000,125A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,55500/R 20,440000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,52750 5,52750
Materials:

3,396603,330001,020BFR11110 =xRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

m

1,260004,200000,300BFWR1111 =xAccessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

u

0,560000,560001,000BFYR1111 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

u

Subtotal... 5,21660 5,21660
Altres:

% 0,082915,527331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08291 0,08291

COST DIRECTE 10,82701

0,00%DESPESES INDIRECTES
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10,82701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,45m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
80 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

EFR11212 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97250/R 23,780000,125A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,55500/R 20,440000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,52750 5,52750
Materials:

3,916803,840001,020BFR11210 =xRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

m

1,329004,430000,300BFWR1121 =xAccessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 80 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

u

0,590000,590001,000BFYR1121 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 80 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

u

Subtotal... 5,83580 5,83580
Altres:

% 0,082915,527331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08291 0,08291

COST DIRECTE 11,44621

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,44621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,23u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170
mm i muntada superficialment

EG122502 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,10250/R 20,410000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,04750 11,04750
Materials:

28,3600028,360001,000BG122500 =xCaixa de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170
mm

u

5,660005,660001,000BGW12000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllamentu

Subtotal... 34,02000 34,02000

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,23321

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,23321COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,84u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció normal, encastada

EG161611 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,06150/R 20,410000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,95150 14,95150
Materials:

2,660002,660001,000BG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció normal i per a encastar

u

Subtotal... 2,66000 2,66000

0,224271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,83577

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,83577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG225711 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38048/R 23,780000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,78868 0,78868
Materials:

0,346800,340001,020BG225710 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,34680 0,34680

0,011831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14731

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,14731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,40u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG4114JJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84740/R 23,780000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,08200/R 20,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,92940 11,92940
Materials:
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138,93000138,930001,000BG4114JJ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat

nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 139,29000 139,29000

0,178941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 151,39834

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,39834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,65u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415899 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,08200/R 20,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,83800 8,83800
Materials:

9,320009,320001,000BG415899 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 9,68000 9,68000

0,132571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,65057

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,65057COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,81u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41589B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,08200/R 20,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,83800 8,83800
Materials:

9,480009,480001,000BG41589B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u
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0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
u

Subtotal... 9,84000 9,84000

0,132571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,81057

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,81057COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,58u 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

EG415DJC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46940/R 23,780000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,08200/R 20,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,55140 9,55140
Materials:

44,5300044,530001,000BG415DJC =xInterruptor 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

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 44,89000 44,89000

0,143271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,58467

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,58467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,91u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe selectiu, 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

EG424CJK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,08200/R 20,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,97200 15,97200
Materials:
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191,37000191,370001,000BG424CJK =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63

A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe selectiu, 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

u

0,330000,330001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 191,70000 191,70000

0,239581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 207,91158

0,00%DESPESES INDIRECTES

207,91158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,30u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb
portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment

EG45D142 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,04100/R 20,410000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79700 6,79700
Materials:

10,1500010,150001,000BG45D140 =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 22x58 mm

u

0,250000,250001,000BGW45000 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible
cilíndric

u

Subtotal... 10,40000 10,40000

0,101961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,29895

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,29895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €348,72u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 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

EG482355 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84740/R 23,780000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,08200/R 20,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,92940 11,92940
Materials:

336,25000336,250001,000BG482355 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 336,61000 336,61000
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0,178941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 348,71834

0,00%DESPESES INDIRECTES

348,71834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €260,05u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i
muntat superficialment

EG519782 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78474/R 23,780000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,06150/R 20,410000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,84624 3,84624
Materials:

256,15000256,150001,000BG519780 =xComptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A

u

Subtotal... 256,15000 256,15000

0,057691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 260,05393

0,00%DESPESES INDIRECTES

260,05393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,54u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

EG611031 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47560/R 23,780000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88380 0,88380
Materials:

0,640000,640001,000BG611030 =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjàu

Subtotal... 0,64000 0,64000

0,013261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,53706

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,53706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà,
col.locat

EG671112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71340/R 23,780000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,32656/R 20,410000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,03996 1,03996
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Materials:

2,270002,270001,000BG671112 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjàu

Subtotal... 2,27000 2,27000

0,015601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32556

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,32556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,28u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN315327 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92370/R 23,780000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,37260/R 20,440000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,29630 7,29630
Partides d'obra:

12,8700012,870001,000BN315320 =xVàlvula esu

Subtotal... 12,87000 12,87000
Altres:

% 0,109447,296001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10944 0,10944

COST DIRECTE 20,27574

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,27574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,28u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN317327 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,11000/R 20,440000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,05500 11,05500
Materials:

26,0600026,060001,000BN317320 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 26,06000 26,06000
Altres:

% 0,1658311,055331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16583 0,16583
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COST DIRECTE 37,28083

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,28083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €406,15u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut
mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3
punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

EN713743 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,15400/R 20,440000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,47700 15,47700
Materials:

390,44000390,440001,000BN713743 =xVàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut
mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3
punts, acoblat a la vàlvula

u

Subtotal... 390,44000 390,44000
Altres:

% 0,2321615,477331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23216 0,23216

COST DIRECTE 406,14916

0,00%DESPESES INDIRECTES

406,14916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,03u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

EN817327 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,11000/R 20,440000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,05500 11,05500
Materials:

32,8100032,810001,000BN817320 =xVàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 32,81000 32,81000
Altres:

% 0,1658311,055331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16583 0,16583
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COST DIRECTE 44,03083

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,03083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,98u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

EN915327 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92370/R 23,780000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,37260/R 20,440000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,29630 7,29630
Materials:

138,57000138,570001,000BN915320 =xVàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 138,57000 138,57000
Altres:

% 0,109447,296001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10944 0,10944

COST DIRECTE 145,97574

0,00%DESPESES INDIRECTES

145,97574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,03u Filtre colador de 1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, de bronze i muntat roscat

ENE17200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,13200/R 20,440000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,26600 13,26600
Materials:

28,5700028,570001,000BNE17200 =xFiltre colador per a muntar roscat, de 1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze

u

Subtotal... 28,57000 28,57000
Altres:

% 0,1989913,266001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19899 0,19899

COST DIRECTE 42,03499

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,03499COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,32u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada

ENFBU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,11000/R 20,440000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,05500 11,05500
Materials:

19,1000019,100001,000BNFBU010 =xVàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat
d'1 polzada

u

Subtotal... 19,10000 19,10000
Altres:

% 0,1658311,055331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16583 0,16583

COST DIRECTE 30,32083

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,32083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €939,35u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm,
de 17,0 m3/h de cabal i de 8,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 50 mm de diàmetre nominal,
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

ENL1C5EF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,34000/R 23,780003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

61,32000/R 20,440003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 132,66000 132,66000
Materials:

804,70000804,700001,000BNL1C5EF =xBomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm, de 17,0
m3/h de cabal i de 8,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions
per brides de 50 mm de diàmetre nominal

u

Subtotal... 804,70000 804,70000
Altres:

% 1,98990132,660001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,98990 1,98990

COST DIRECTE 939,34990

0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 29/08/2010 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

939,34990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,92u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

EP141212 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04260/R 23,780000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,71852/R 20,440000,133A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,76112 6,76112
Materials:

10,0600010,060001,000BP141212 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 10,06000 10,06000

0,101421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,92254

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,92254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14m Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tubEP151006 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35670/R 23,780000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,30660/R 20,440000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,66330 0,66330
Materials:

0,462000,440001,050BP151000 =xConductor coaxial d'atenuació normalm

Subtotal... 0,46200 0,46200

0,009951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,13525

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,13525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24.703,76U Aplicació mesures de seguretat i salut05000001 Rend.: 1,000P- 1

 €165,55PA Omplerta de la Instal·lació
Inclou:
- Dipòsit d'omplerta
-Comptador d'aigua
-Vàlvula antiretorn
-3 vàlvules de tall
-1 Manòmetre
-1 Filtre
-1 Vàlvula de buidat 
-Líquid anti-congelant

154820 Rend.: 1,000P- 2
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 €74,50PA Tija normalitzada escomesa
DN 80mm amb transició de polietilè de 90 mm de diàmetre

15507901 Rend.: 1,000P- 3

 €2,52u Unió de captadors Solaris162016 Rend.: 1,000P- 4

 €248,00PA Comptador de designació G-4 d'acord amb normativa de la
companyia subministradora. 
Cabal màxim de 6m3/h

165020 Rend.: 1,000P- 5

 €5,55u Vàlvula antiretorn165070 Rend.: 1,000P- 6

 €586,50PA Instal·lació interior de telecomunicacions. S'inclou la part
proporcional de connexió a la xarxa de telecomunicacions de
l'edifici existent.

16000001 Rend.: 1,000P- 7

 €266,00PA Armari de regulació de designació G-4 amb normativa de la
companyia subministradora.
Cabal màxim de 6m3/h

16410634 Rend.: 1,000P- 8

 €368,00PA Grup Hidràulic format per:
- 2 Termòmetre
- 2 Claus de pas amb vàlvules antiretorn
-Bomba de circulació
-Cabalímetre
-Manòmetre
-Vàlvula de seguretat 
-Aïllament Tèrmic

175510 Rend.: 1,000P- 9

 €110,14u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E3635BF Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

59,3064359,306431,000EE3635B1 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 110,14286 110,14286

COST DIRECTE 110,14286

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,14286COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €122,09u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E3645BF Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

71,2564371,256431,000EE3645B1 =xRadiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 122,09286 122,09286

COST DIRECTE 122,09286

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,09286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,04u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E3655BF Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

83,2064383,206431,000EE3655B1 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 134,04286 134,04286

COST DIRECTE 134,04286

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,04286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,45u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E3665BF Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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108,61228108,612281,000EE3665B1 =xRadiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650

mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 159,44871 159,44871

COST DIRECTE 159,44871

0,00%DESPESES INDIRECTES

159,44871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,40u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E3675BF Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

120,56228120,562281,000EE3675B1 =xRadiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 171,39871 171,39871

COST DIRECTE 171,39871

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,39871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,35u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E3685BF Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

132,51228132,512281,000EE3685B1 =xRadiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 183,34871 183,34871
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COST DIRECTE 183,34871

0,00%DESPESES INDIRECTES

183,34871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,79u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E3695BF Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

148,95757148,957571,000EE3695B1 =xRadiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 199,79400 199,79400

COST DIRECTE 199,79400

0,00%DESPESES INDIRECTES

199,79400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,74u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E36A5BF Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

160,90757160,907571,000EE36A5B1 =xRadiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 211,74400 211,74400

COST DIRECTE 211,74400

0,00%DESPESES INDIRECTES

211,74400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €223,69u Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E36B5BF Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

172,85757172,857571,000EE36B5B1 =xRadiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 223,69400 223,69400

COST DIRECTE 223,69400

0,00%DESPESES INDIRECTES

223,69400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,08u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i purgador
automàtic

1E36D5BF Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

201,24285201,242851,000EE36D5B1 =xRadiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

50,8364350,836431,000EEZ52320 =xConjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

u

Subtotal... 252,07928 252,07928

COST DIRECTE 252,07928

0,00%DESPESES INDIRECTES

252,07928COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.826,28u Instal·lació de sistema de captació solar amb 2 captadors,
segons especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent
la base de recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les
canonades del camp de col·lectors de coure amb aïllament.
Cal assegurar un rendiment annual mínim del 30% de
subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot el
necessari per deixar la instal·lació en correcta funcionament,
indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols,
esquemes i memòria de projecte especific d'aprofitament
solar per a produir aigua calenta sanitaria.

1EA1U0A0 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1.047,74200523,871002,000EEA13260 =xCaptador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat,
envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de
poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un
rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6
W/m2°C, col.locat amb suport vertical

u

31,3094415,654722,000EEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

u

151,29321151,293211,000EEU41B31 =xDipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió
de 3/4´´, col.locat roscat

u

23,2825023,282501,000EEU57955 =xTermòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col.locat roscat

u

17,5041817,504181,000EEU6U001 =xManòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

u

119,316729,9430612,000EF5283B2 =xTub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

m

223,5934818,6327912,000EF52B5B2 =xTub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

m

82,354806,8629012,000EFQ38552 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

m

99,083168,2569312,000EFQ38752 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

m

129,9241210,8270112,000EFR11112 =xRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

m

137,3545211,4462112,000EFR11212 =xRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
80 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

m

81,1029620,275744,000EN315327 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

u

74,5616637,280832,000EN317327 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

u

406,14916406,149161,000EN713743 =xVàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut
mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3
punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

u
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44,0308344,030831,000EN817327 =xVàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre

nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

u

145,97574145,975741,000EN915327 =xVàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

u

42,0349942,034991,000ENE17200 =xFiltre colador de 1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, de bronze i muntat roscat

u

30,3208330,320831,000ENFBU010 =xVàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada

u

939,34990939,349901,000ENL1C5EF =xBomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm, de 17,0
m3/h de cabal i de 8,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions
per brides de 50 mm de diàmetre nominal, muntada entre
tubs i amb totes les connexions fetes

u

Subtotal... 3.826,28420 3.826,28420

COST DIRECTE 3.826,28420

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.826,28420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,40u Conjunt de Preses.
Inclou:
-4 preses de corrent 
-2 preses tipus RJ 45 de categoria 6

1P141212 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

8,9178917,835770,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció normal, encastada

u

6,883861,147316,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

1,537061,537061,000EG611031 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

u

3,325563,325561,000EG671112 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà,
col.locat

u

16,9225416,922541,000EP141212 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

u

6,811501,135256,000EP151006 =xConductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tubm

Subtotal... 44,39841 44,39841

COST DIRECTE 44,39841

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,39841COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,44m2 m2 Condcute de lana de vidre d'alta densitat aglomerada i
recoberta ambdos cares del panell amb alumini marca
CLIMAVER PLUS, amb resines termoenduribles per a
conductes d'impulsió i retorn.
Inclou:
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes.
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en
perfecte estat de funcionament

BE51HP10 Rend.: 1,000P- 22

 €14.100,00u Unitat exterior bomba de calor de volum de refrigerant
variable de 2 tubs R-410A de 40 kW DC inverter.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 12,7 (1/2'')
para líquid i 28,6 (1'' 1/8'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en
perfecte estat de funcionament.

BED51171EBNV Rend.: 1,000P- 23

 €1.500,00u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb
2 vies de sortida d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'')
para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en
perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

BEDD21B1 Rend.: 1,000P- 24

 €1.570,00u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb
2 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'')
para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en
perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

BEDD21D1 Rend.: 1,000P- 25
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 €1.720,08u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb
2 vies de sortida d'aire, de 4,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'')
para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en
perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

BEDD21E1 Rend.: 1,000P- 26

 €1.790,80u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb
2 vies de sortida d'aire, de 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'')
para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en
perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

BEDD21F1 Rend.: 1,000P- 27

 €3.087,91u Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3
comportes (free cooling), sistema d'instal.lació de 2 tubs,
cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm de gruix
d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà, configuració
horitzontal, bateria de calor de tub de coure amb aletes
d'alumini de 20 kW (aire (15°/20%) ), secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió per
corretja i filtres plans d'eficàcies F7 i F9 i secció de retorn
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió per
corretja.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior.
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en
perfecte estat de funcionament.

BEJT2911 Rend.: 1,000P- 28

 €58,09u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar.

Inclou:
-Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire,
execució de xapa lacada en blanc de diàmetre de 150mm

BEM32211 Rend.: 1,000P- 29

 €102,25u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D

BEU4U023 Rend.: 1,000P- 30
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 €19,61u TermòmetreBEU52322DJ7B Rend.: 1,000P- 31

 €18,84u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i embut  de desguàs per a vàlvula de buidat d'1''

BEUBU010 Rend.: 1,000P- 32

 €486,72u Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces
mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió
nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, ràcords
inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del fluid de
90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador
amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar
les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a
comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

BEVG2651 Rend.: 1,000P- 33

 €1,61m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057Tub 

BF523300 Rend.: 1,000P- 34

 €5,70m Tub BF529500 Rend.: 1,000P- 35

 €4,59m Tub Cu R250 (semidur),DN=25mm,UNE-EN 1057 (MA)BF52A300 Rend.: 1,000P- 36

 €5,95m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52B300 Rend.: 1,000P- 37

 €2,95m AïllamentBFQ37440 Rend.: 1,000P- 38

 €3,60m AïllamentBFQ37540 Rend.: 1,000P- 39

 €3,89m AïllamentBFQ37640 Rend.: 1,000P- 40

 €1,88m AïllamentBFQ38450 Rend.: 1,000P- 41

 €2,17m AïllamentBFQ38550 Rend.: 1,000P- 42

 €71,11u Banyera planxa acer esmalt.mat.,llarg=1m.,c.blanc,preu
sup.,p/revestir (MA)

BJ11J111 Rend.: 1,000P- 43

 €58,42u Banyera planxa acer esmalt.mat.llarg=1,3m.,c.blanc,preu
sup.,p/revestir (MA)

BJ11J311 Rend.: 1,000P- 44

 €44,82u Lavabo porcel,senz,ampl. 45-60 cm,c.blanc,preu sup.,mural
(MA)

BJ12B211 Rend.: 1,000P- 45
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 €87,41u Lavabo porcel.,doble,ampl.>60cm.,blanc,pre sup.,mural (MA)BJ13B411 Rend.: 1,000P- 46

 €268,11u Inodor porcel.vitrif.,horitz.,cist.,c.blanc,preu sup.,mural (MA)BJ14BB11 Rend.: 1,000P- 47

 €14,38u Dosif.plàstic,160xD=130mm,capac.1l,polsadorBJ42U015 Rend.: 1,000P- 48

 €29,82u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

BJ43U010 Rend.: 1,000P- 49

 €86,96u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U001 Rend.: 1,000P- 50

 €330,86u Seient abatible mural p/dutxa bany adaptat, banqueta
350x450 mm, acer inox.

BJ46U025 Rend.: 1,000P- 51

 €1.405,28u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 300 l de
capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà. Inclou 4 vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat.

BJAB1410 Rend.: 1,000P- 52

 €2.029,75u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de
capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà. Inclou 4 vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat.

BJAB1510 Rend.: 1,000P- 53

 €1.544,15u Comptador aigua,volumètric,llautó,1'' (MA)BJM11405 Rend.: 1,000P- 54

 €230,76u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a
roscar, de diàmetre nominal 1´´, 0,2 a 0,5 bar de pressió

BK223210 Rend.: 1,000P- 55

 €6,42u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60708

BK71U030 Rend.: 1,000P- 56

 €39,93u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60708

BK71U050 Rend.: 1,000P- 57

 €60,45u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de
potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò,
grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, per a col.locació exterior

BM131212 Rend.: 1,000P- 58

 €146,57u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de
potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò,
grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, per a col.locació exterior

BM132312 Rend.: 1,000P- 59
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 €84,09u Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura
lateral de <= 12 m, com a màxim, amb un abast longitudinal
de <= 15 m, com a màxim, per a muntar superficialment a la
paret

BMD1AVF6 Rend.: 1,000P- 60

 €9,65u VàlvulaBN314320 Rend.: 1,000P- 61

 €10,48u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN314420 Rend.: 1,000P- 62

 €12,87u Vàlvula esBN315320 Rend.: 1,000P- 63

 €18,82u VàlvulaBN316320 Rend.: 1,000P- 64

 €26,50u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, preu
superior

BN4284D0 Rend.: 1,000P- 65

 €234,77u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt

BN716450 Rend.: 1,000P- 66

 €171,73u VàlvulaBN946420 Rend.: 1,000P- 67

 €5,75u FiltreBNE15200 Rend.: 1,000P- 68

 €8,37u Filtre BNE16300 Rend.: 1,000P- 69

 €408,50u VàlvulaBNF11A10 Rend.: 1,000P- 70

 €177,00u Pica rentar plats+aixe,+desguàs (MA*)BQU2QJ00 Rend.: 1,000P- 71

 €1.020,00u Central alarmes ip c/teclat, y gprs 96 z, ref. CA96ICGPRS de
la serie Sistema KNX de JUNG

CA961CGGPRS Rend.: 1,000P- 72

 €14,61m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

ED111E21 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56080/R 23,780000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,67380/R 20,410000,180A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 12,23460 12,23460
Materials:



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 29/08/2010 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,450001,160001,250BD13229B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargària 5
m, per a encolar

m

0,730000,730001,000BDW3B200 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmu

0,010000,010001,000BDY3B200 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmu

Subtotal... 2,19000 2,19000
Altres:

% 0,1835212,234671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18352 0,18352

COST DIRECTE 14,60812

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,60812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,45m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

ED111E31 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56080/R 23,780000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,67380/R 20,410000,180A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 12,23460 12,23460
Materials:

1,850001,480001,250BD13239B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de llargària 5
m, per a encolar

m

1,160001,160001,000BDW3B300 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmu

0,020000,020001,000BDY3B300 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmu

Subtotal... 3,03000 3,03000
Altres:

% 0,1835212,234671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18352 0,18352

COST DIRECTE 15,44812

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,44812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,47m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

ED111E71 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56080/R 23,780000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,67380/R 20,410000,180A013J000 =xAjudant lampistah
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Subtotal... 12,23460 12,23460
Materials:

4,550003,640001,250BD13279B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària
5 m, per a encolar

m

5,420005,420001,000BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 10,05000 10,05000
Altres:

% 0,1835212,234671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18352 0,18352

COST DIRECTE 22,46812

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,46812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,64m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

ED15E771 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,28720/R 23,020000,360A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

3,67920/R 20,440000,180A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 11,96640 11,96640
Materials:

4,844003,460001,400BD13277B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària
3 m, per a encolar

m

0,777201,160000,670BD1Z2200 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

1,788605,420000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 7,48980 7,48980
Altres:

% 0,1795011,966671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17950 0,17950

COST DIRECTE 19,63570

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,63570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,62u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de
mides interiors i 3,5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat

ED351230 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,77500/R 19,250000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,37900 10,37900
Materials:

20,0900020,090001,000BD351230 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33
cm de mides interiors, i 3,5 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 15 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa
de formigó prefabricat

u

Subtotal... 20,09000 20,09000
Altres:

% 0,1556910,379331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15569 0,15569

COST DIRECTE 30,62469

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,62469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,37u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de
mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat

ED351630 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,06440/R 23,020000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,35250/R 19,250000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,41690 11,41690
Maquinària:

10,65240/R 48,420000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,65240 10,65240
Materials:

79,1300079,130001,000BD351630 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65
cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa
de formigó prefabricat

u

Subtotal... 79,13000 79,13000
Altres:

% 0,1712511,416671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17125 0,17125

COST DIRECTE 101,37055

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,37055COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €134,78u Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de
250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat

ED359B46 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,36200/R 23,020003,100A0122000 =xOficial 1a paletah

30,80000/R 19,250001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 102,16200 102,16200
Materials:

0,001051,050000,001B0111000 =xAiguam3

0,21746103,550000,0021B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

2,7601264,040000,0431B064300C =xFormigó 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

m3

12,659020,2200057,541B0F15E51 =xMaó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50 mm, per
a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

12,4100012,410001,000BD3Z2555 =xTapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cmu

3,0423478,209200,0389D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 31,08999 31,08999
Altres:

% 1,53243102,162001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,53243 1,53243

COST DIRECTE 134,78442

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,78442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,96m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

ED7FR214 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37380/R 23,020000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

3,45300/R 23,020000,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

3,06600/R 20,440000,150A0137000 =xAjudant col.locadorh

7,31500/R 19,250000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,20780 18,20780
Maquinària:

2,11350/R 42,270000,050C1315010 =xRetroexcavadora petitah

0,87200/R 8,720000,100C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh
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Subtotal... 2,98550 2,98550
Materials:

10,9558718,370000,5964B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

6,0517864,040000,0945B064300C =xFormigó 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

m3

5,880004,900001,200BD7FR210 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

2,498107,570000,330BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,110000,110001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 25,49575 25,49575
Altres:

% 0,2731218,208001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27312 0,27312

COST DIRECTE 46,96217

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,96217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,43m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

ED7FR314 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37380/R 23,020000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

4,60400/R 23,020000,200A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

4,08800/R 20,440000,200A0137000 =xAjudant col.locadorh

7,31500/R 19,250000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,38080 20,38080
Maquinària:

2,11350/R 42,270000,050C1315010 =xRetroexcavadora petitah

0,95920/R 8,720000,110C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 3,07270 3,07270
Materials:

12,1903318,370000,6636B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

6,6601664,040000,104B064300C =xFormigó 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

m3

8,064006,720001,200BD7FR310 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

5,5044016,680000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu
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0,250000,250001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 32,66889 32,66889
Altres:

% 0,3057120,380671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,30571 0,30571

COST DIRECTE 56,42810

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,42810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.171,17u Caldera de condensació de gas natural amb cremador
atmosfèric, mural, de 34 kW de potència calorífica, de planxa
d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de
pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulador,
amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris,
col.locada

EE221N9M Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

190,24000/R 23,780008,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

163,28000/R 20,410008,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 353,52000 353,52000
Materials:

2.812,350002.812,350001,000BE221N9M =xCaldera de condensació de gas natural amb cremador
atmosfèric, 34 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per
a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària amb acumulador, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural

u

Subtotal... 2.812,35000 2.812,35000
Altres:

% 5,30280353,520001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 5,30280 5,30280

COST DIRECTE 3.171,17280

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.171,17280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,50m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de
amb una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 25
mm de gruix i muntat exteriorment adherit

EE618052 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A012G000 =xOficial 1a calefactorh

3,06150/R 20,410000,150A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 6,62850 6,62850
Materials:
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1,308004,360000,300B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

63,3990060,380001,050B7CJ1050 =xPlanxa d' escuma elastomèrica amb una conductivitat
tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 25 mm de gruix

m2

Subtotal... 64,70700 64,70700
Altres:

% 0,165716,628402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16571 0,16571

COST DIRECTE 71,50121

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,50121COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,38u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x150
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

EEK27777 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

6,12300/R 20,410000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 13,25700 13,25700
Materials:

10,9200010,920001,000BEK27777 =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar
al bastiment

u

Subtotal... 10,92000 10,92000
Altres:

% 0,1988613,257331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19886 0,19886

COST DIRECTE 24,37586

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,37586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,56u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

EEK27A37 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

6,12300/R 20,410000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 13,25700 13,25700
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Materials:

9,100009,100001,000BEK27A37 =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar
al bastiment

u

Subtotal... 9,10000 9,10000
Altres:

% 0,1988613,257331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19886 0,19886

COST DIRECTE 22,55586

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,55586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,80u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, muntat
superficialment

EEV21112 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A012G000 =xOficial 1a calefactorh

3,73503/R 20,410000,183A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 7,30203 7,30203
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

56,0900056,090001,000BEV21112 =xTermòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A per a muntar
superficialment

u

Subtotal... 56,39000 56,39000
Altres:

% 0,109537,302001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10953 0,10953

COST DIRECTE 63,80156

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,80156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,51u Sonda de temperatura (free coling), amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

EEV21A00 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26800/R 23,780000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,26400/R 20,440000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,53200 26,53200
Materials:
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69,5800069,580001,000BEV21A00 =xSonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatgeu

Subtotal... 69,58000 69,58000
Altres:

% 0,3979826,532001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,39798 0,39798

COST DIRECTE 96,50998

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,50998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,31u Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre i
commutador de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada

EEV21A20 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26800/R 23,780000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,26400/R 20,440000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,53200 26,53200
Materials:

81,3800081,380001,000BEV21A20 =xSonda de temperatura ambient amb potenciòmetre i
commutador de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge

u

Subtotal... 81,38000 81,38000
Altres:

% 0,3979826,532001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,39798 0,39798

COST DIRECTE 108,30998

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,30998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,93u Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

EEV28D10 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,78000/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

20,44000/R 20,440001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 44,22000 44,22000
Materials:

39,0500039,050001,000BEV28D10 =xPresòstat diferencial per a aire, amb accessoris de muntatgeu

Subtotal... 39,05000 39,05000
Altres:

% 0,6633044,220001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,66330 0,66330

COST DIRECTE 83,93330

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,93330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,84u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire
automàtic, acoblat al radiador

EEZ52320 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,20500/R 20,410000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,09500 22,09500
Materials:

0,960000,480002,000BEZ52000 =xTap cec, preu alt, per a radiadoru

1,080000,540002,000BEZ55000 =xTap amb reducció, preu alt, per a radiadoru

1,280001,280001,000BEZ5B000 =xPurgador per a radiadors, automàticu

25,0900025,090001,000BEZ5H210 =xAixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu altu

Subtotal... 28,41000 28,41000
Altres:

% 0,3314322,095331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,33143 0,33143

COST DIRECTE 50,83643

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,83643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,64u Subministre i col·locació de caixa de terres Quintela PCT-C
amb pont seccionador de pletina de coure. Inclou part
proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge. 

EG000001 Rend.: 1,000P- 91

 €302,15u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl·lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9,
de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240
mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els
fusibles, muntada superficialment

EG11U940 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,72500/R 23,780001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

25,51250/R 20,410001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 55,23750 55,23750
Materials:
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235,38000235,380001,000BG11U940 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb borns

bimetàl·lics, de 400 A, segons esquema UNESA número 9,
de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240
mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els
fusibles

u

10,7000010,700001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu

Subtotal... 246,08000 246,08000
Altres:

% 0,8285655,237331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,82856 0,82856

COST DIRECTE 302,14606

0,00%DESPESES INDIRECTES

302,14606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,26u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm,
amb grau de protecció estanca, muntada superficialment.
Inclou part proporcional d'ancoratges

EG151622 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,06150/R 20,410000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,19550 10,19550
Materials:

2,620002,620001,000BG151622 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm,
amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment

u

0,290000,290001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 2,91000 2,91000

0,152931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,25843

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,25843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,62m Subministrament i col·locació de tub blindat de PVC
PROTER M20 o equivalent de color gris i grau de força 9,
amb part proporcional d'accessoris pel seu muntatge.

EG21H71J Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87986/R 23,780000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,02050/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,90036 1,90036
Materials:
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2,550002,500001,020BG21H710 =xTub 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

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,69000 2,69000

0,028511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,61887

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,61887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,95m 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

EG21H81H Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02254/R 23,780000,043A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,02050/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,04304 2,04304
Materials:

3,733203,660001,020BG21H810 =xTub 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

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 3,87320 3,87320

0,030651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,94689

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,94689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,49m Tub flexible corrugat de PVC 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 sobre sostremort

EG22H715 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38048/R 23,780000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,78868 0,78868
Materials:
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0,693600,680001,020BG22H710 =xTub flexible corrugat de PVC 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

m

Subtotal... 0,69360 0,69360

0,011831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,49411

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,49411COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

EG22TF1K Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59450/R 23,780000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,00270 1,00270
Materials:

1,438201,410001,020BG22TF10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

m

Subtotal... 1,43820 1,43820

0,015041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,45594

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,45594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,27m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

EG22TK1K Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78474/R 23,780000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,19294 1,19294
Materials:
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2,060402,020001,020BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la

interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,06040 2,06040

0,017891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,27123

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,27123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,64m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm
amb separador i muntada superficialment. S'inclou part
proporcional d'accessoris i suports

EG2A1902 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56948/R 23,780000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,34706/R 20,410000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,91654 2,91654
Materials:

9,302409,120001,020BG2A1900 =xCanal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm
amb separador

m

0,380000,380001,000BGW2A000 =xPart proporcional d'accessoris per a canals plàstiquesu

Subtotal... 9,68240 9,68240

0,043751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,64269

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,64269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,94m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm
amb separador i muntada superficialment. S'inclou part
proporcional d'accessoris i suports

EG2A1A02 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56948/R 23,780000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,34706/R 20,410000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,91654 2,91654
Materials:

12,5970012,350001,020BG2A1A00 =xCanal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm
amb separador

m

0,380000,380001,000BGW2A000 =xPart proporcional d'accessoris per a canals plàstiquesu

Subtotal... 12,97700 12,97700
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0,043751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,93729

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,93729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,43m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm
amb separador i muntada superficialment. S'inclou part
proporcional d'accessoris i suports

EG2A1B02 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56948/R 23,780000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,34706/R 20,410000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,91654 2,91654
Materials:

14,0862013,810001,020BG2A1B00 =xCanal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm
amb separador

m

0,380000,380001,000BGW2A000 =xPart proporcional d'accessoris per a canals plàstiquesu

Subtotal... 14,46620 14,46620

0,043751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,42649

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,42649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,67m Subministrament i col·locació de cable 2x1.5mm² vermell i
resistent al foc per sistema de detecció d'incendi.

EG310001 Rend.: 0,565P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63133/R 23,780000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,54186/R 20,410000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,17319 1,17319
Materials:

0,479400,470001,020BG312200 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
bipolar de secció 2x1,5 mm2

m

Subtotal... 0,47940 0,47940

0,017601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,67019

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,67019COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,39m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

EG31G206 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35670/R 23,780000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30615/R 20,410000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,66285 0,66285
Materials:

1,713601,680001,020BG31G200 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2

m

Subtotal... 1,71360 1,71360

0,009941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,38639

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,38639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,13m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

EG31G306 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35670/R 23,780000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30615/R 20,410000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,66285 0,66285
Materials:

2,458202,410001,020BG31G300 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2

m

Subtotal... 2,45820 2,45820

0,009941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,13099

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,13099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,15m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de
secció 3x4 mm2, muntat superficialment. Inclou part
proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

EG31G402 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35670/R 23,780000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30615/R 20,410000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,66285 0,66285
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Materials:

3,141603,080001,020BG31G400 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2

m

0,340000,340001,000BGW31000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE 0,6/1 KV

u

Subtotal... 3,48160 3,48160

0,009941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,15439

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,15439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,88m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, pentapolar
de secció 5x10 mm2, col.locat en tub. Inclou part
proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

EG31J606 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95120/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,81640/R 20,410000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,76760 1,76760
Materials:

13,0866012,830001,020BG31J600 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2

m

Subtotal... 13,08660 13,08660

0,026511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,88071

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,88071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,57m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre
fiador de 4x25 mm2, lliure d'halogens. Inclou part
proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

EG31V80F Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92494/R 23,780000,123A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,51043/R 20,410000,123A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,43537 5,43537
Materials:

5,700005,700001,000BG31V800 =xConductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix,
amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de secció 4x25 mm2

m

0,350000,350001,000BGW3N000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE RZ 0,6/1 kV

u

Subtotal... 6,05000 6,05000
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0,081531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,56690

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,56690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS),
baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, unipolar de secció
1x1,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

EG329206 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23780/R 23,780000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,20410/R 20,410000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,44190 0,44190
Materials:

0,438600,430001,020BG329200 =xConductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2

m

Subtotal... 0,43860 0,43860

0,006631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,88713

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,88713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS),
baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, unipolar de secció
1x2,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

EG329306 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23780/R 23,780000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,20410/R 20,410000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,44190 0,44190
Materials:

0,663000,650001,020BG329300 =xConductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2

m

Subtotal... 0,66300 0,66300

0,006631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,11153

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,11153COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,49m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra. Inclou part proporcional
d'accesoris i material auxiliar de muntatge.

EG380907 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,08200/R 20,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,83800 8,83800
Materials:

1,377001,350001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,140000,140001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,51700 1,51700

0,132571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,48757

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,48757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.220,59PA Subministrament i col·locació de quadre general de
distribució (QDG), format per armari MERLIN GERIN
PRISMA PLUS sistema G ref.08203 de 30 mòduls o
equivalent, de dimensions 1680x600x250 amb porta plena
res 08223 o equivalent. En el seu interior es col·locaran els
següents elements:
- Protecció contra sobretensions V-CHECK 4 MPT amb IGA
50A
- 1 diferencial MG 40/4/0,3A
- 9 diferencial MG 40/2/0,03A
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 PIA MG 16A 2P corba C
- 14 PIA MG 10A 2P corba C
S'inclouen borns, connexió dels elements, canalitzacions,
suports, cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per
la identificació de cada element, porta-plànols, esquemes
unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional
pel seu muntatge i connexionat. 

EG400001 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

279,7585518,6505715,000EG415899 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

319,7796918,8105717,000EG41589B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

109,1693454,584672,000EG415DJC =xInterruptor 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

u
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348,71834348,718341,000EG482355 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb

IGA integrat d'intensitat nominal 50 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

u

Subtotal... 1.057,42592 1.057,42592
Altres:

% 1.163,168511.057,42592110,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1.163,16851 1.163,16851

COST DIRECTE 2.220,59443

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.220,59443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €615,19PA Subministrament i col·locació de subquadre sala
d'instal·lacions SQ1, format per un cofret MERLIN GERIN
PRAGMA 24 de 5 files per encastar ref- PRA13835 de 120
mòduls de 18mm, de dimensions 960x610x125 amn porta
transparent ref. PRA 15524. En el seu interior es col·locaran
els següents elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions,
suports, cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per
la identificació de cada element, porta-plànols, esquemes
unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional
d'accessoris pel seu muntatge i connexionat.

EG400002 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

37,3011418,650572,000EG415899 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

150,4845618,810578,000EG41589B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

163,7540154,584673,000EG415DJC =xInterruptor 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

u

Subtotal... 351,53971 351,53971
Altres:

% 263,65478351,5397175,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 263,65478 263,65478
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COST DIRECTE 615,19449

0,00%DESPESES INDIRECTES

615,19449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €519,11PA Subministrament i col·locació de subquadre sala
d'instal·lacions SQ1, format per un cofret MERLIN GERIN
PRAGMA 24 de 5 files per encastar ref- PRA13835 de 120
mòduls de 18mm, de dimensions 960x610x125 amn porta
transparent ref. PRA 15524. En el seu interior es col·locaran
els següents elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions,
suports, cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per
la identificació de cada element, porta-plànols, esquemes
unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional
d'accessoris pel seu muntatge i connexionat.

EG400003 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

74,6022818,650574,000EG415899 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

112,8634218,810576,000EG41589B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

109,1693454,584672,000EG415DJC =xInterruptor 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

u

Subtotal... 296,63504 296,63504
Altres:

% 222,47628296,6350475,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 222,47628 222,47628

COST DIRECTE 519,11132

0,00%DESPESES INDIRECTES

519,11132COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.725,66PA Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus
TMF1 d'una potencia de 34,64KW trifàsic format per:
- 5 caixes de doble aïllament tipus HIMEL sistema 27 o
equivalent
- 1 comptador multifunció QUANTUM-D o equivalent
- Fusibles tipus NH 0 de 100A
- ICP M de 50A 4P.
- 1 Interruptor diferencial 63/4/30mA
S'inclou bases portafusibles, barretes de seccionament,
material auxiliar de muntatge, verificació dels comptadors i
mà d'obra del muntatge del conjunt.

EG500001 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

226,1660545,233215,000EG122502 =xCaixa de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170
mm i muntada superficialment

u

151,39834151,398341,000EG4114JJ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

207,91158207,911581,000EG424CJK =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe selectiu, 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

u

17,2989617,298961,000EG45D142 =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb
portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment

u

260,05393260,053931,000EG519782 =xComptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i
muntat superficialment

u

Subtotal... 862,82886 862,82886
Altres:

% 862,82886862,82886100,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 862,82886 862,82886

COST DIRECTE 1.725,65772

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.725,65772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,49u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V. S'inclou tecla, caixa d'encastar universal, marc,
peça intermitja i material auxiliar de muntatge.

EG621J93 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,71453/R 20,410000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,28153 6,28153
Materials:

7,110007,110001,000BG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 7,11000 7,11000
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0,094221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,48575

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,48575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,18u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu alt, encastada

EG631B27 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,71453/R 20,410000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,28153 6,28153
Materials:

3,800003,800001,000BG631B27 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 3,80000 3,80000

0,094221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,17575

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,17575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,50u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra. S'inclou abraçadera
metàl·lica per unió de piqueta a cable de Cu.

EGD1421E Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,32548/R 23,780000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,42906/R 20,410000,266A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,75454 11,75454
Materials:

7,660007,660001,000BGD14210 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

u

3,910003,910001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 11,57000 11,57000

0,176321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,50086

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,50086COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €61,58u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de
fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal.lada superficialment al sostre

EH117124 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04260/R 23,780000,170A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,46970/R 20,410000,170A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,51230 7,51230
Materials:

45,3300045,330001,000BH117120 =xLlumenera decorativa monotub per a muntar superficialment
amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de
plàstic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18 W,
(1x18W), amb reactància ferromagnètica AF

u

8,130008,130001,000BHU8T340 =xLàmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum
de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a
85

u

0,500000,500001,000BHW11000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

u

Subtotal... 53,96000 53,96000

0,112681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,58498

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,58498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,25u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades E
27, amb 1 làmpada incandescent de 60 W com a màxim i
230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de
163 mm de diàmetre i 209 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

EH2D2360 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,12300/R 20,410000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,25700 13,25700
Materials:

47,7300047,730001,000BH2D2360 =xLlumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades E 27, per a 1 làmpada incandescent de 60 W
com a màxim i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions
d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209 mm de
profunditat, amb reflector platejat i grau de protecció IP 20

u

2,060002,060001,000BHU91110 =xLàmpada incandescent de designació R 63, de 63 mm de
diàmetre, amb casquet E27, de 60 W de potència màxima i
230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color
de 2800 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

u

Subtotal... 49,79000 49,79000

0,198861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,24586

0,00%DESPESES INDIRECTES
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63,24586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,95u Llumenera decorativa tipus aplic per exterior, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada
incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament
vertical

EH327M3H Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37800/R 23,780000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,04100/R 20,410000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,41900 4,41900
Materials:

50,5100050,510001,000BH327M30 =xLlumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada
incandescent de 60 W, per a muntar superficialment

u

0,950000,950001,000BHW32000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic,
muntats superficialment

u

Subtotal... 51,46000 51,46000

0,066291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,94529

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,94529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,20u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la
paret

EH612225 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,06150/R 20,410000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,62850 6,62850
Materials:

68,9700068,970001,000BH612220 =xLlumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

u

0,500000,500001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 69,47000 69,47000

0,099431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,19793

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,19793COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €112,62u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia,
com a màxim, muntada superficialment a la paret

EH612325 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,06150/R 20,410000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,62850 6,62850
Materials:

105,39000105,390001,000BH612320 =xLlumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

u

0,500000,500001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 105,89000 105,89000

0,099431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,61793

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,61793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,25u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12
i portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos de planxa
d'acer lacat de forma rectangular i lira de suport, amb
reflector rectangular i sense capçal, completament
orientable, grau de protecció IP 20, muntat superficialment

EHP376F1 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,12300/R 20,410000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,25700 13,25700
Materials:

51,1200051,120001,000BHP376F1 =xProjector per a làmpada halògena de designació QT-DE 12 i
portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos de planxa
d'acer lacat de forma rectangular i lira de suport, amb
reflector rectangular i sense capçal, completament orientable,
grau de protecció IP 20, per a muntar en carril electrificat
bifàsic no encastat o per a muntar superficialment

u

5,670005,670001,000BHUA7400 =xLàmpada halògena de designació QT-DE 12, de 12 mm de
diàmetre, amb casquet R7s, de 300 W de potència màxima i
230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color
de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

u

Subtotal... 56,79000 56,79000

0,198861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,24586

0,00%DESPESES INDIRECTES
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70,24586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,62u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

EJ4ZU015 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020000,250A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

Subtotal... 5,75500 5,75500
Materials:

12,7800012,780001,000BJ4ZU015 =xPortarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm

u

Subtotal... 12,78000 12,78000
Altres:

% 0,086335,755331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08633 0,08633

COST DIRECTE 18,62133

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,62133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,30u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera
de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat

EK25U010 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,08800/R 20,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:

5,320005,320001,000BK25U010 =xManòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera
de 50 mm i rosca de connexió d'1/4''

u

Subtotal... 5,32000 5,32000
Altres:

% 0,132668,844001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13266 0,13266

COST DIRECTE 14,29666

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,29666COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,49u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal.lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb
base de superfície, muntat superficialment. S'inclou material
auxiliar pel seu muntatge

EM111520 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70720/R 23,780000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,90560/R 20,440000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,61280 10,61280
Materials:

15,4000015,400001,000BM111520 =xDetector tèrmic termovelocimètric per a instal.lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb
base de superfície

u

0,320000,320001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 15,72000 15,72000

0,159191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,49199

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,49199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,81u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret. S'inclou material
auxiliar pel seu muntatge

EM121236 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,53600/R 23,780001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

24,52800/R 20,440001,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 53,06400 53,06400
Materials:

180,36000180,360001,000BM121230 =xCentral de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació

u

0,590000,590001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 180,95000 180,95000

0,795961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 234,80996

0,00%DESPESES INDIRECTES

234,80996COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €71,75u 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. S'inclou material auxiliar
pel seu muntatge

EM131221 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70720/R 23,780000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,90560/R 20,440000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,61280 10,61280
Materials:

60,4500060,450001,000BM131221 =xSirena 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

u

0,530000,530001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 60,98000 60,98000

0,159191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,75199

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,75199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,75u 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-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col.locada a l'exterior. S'inclou material
auxiliar pel seu muntatge

EM131222 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70720/R 23,780000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,90560/R 20,440000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,61280 10,61280
Materials:

60,4500060,450001,000BM131222 =xSirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col.locació exterior

u

0,530000,530001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 60,98000 60,98000

0,159191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,75199

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,75199COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,32u 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

EM141102 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70720/R 23,780000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,90560/R 20,440000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,61280 10,61280
Materials:

7,280007,280001,000BM141102 =xPolsador 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

u

0,270000,270001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 7,55000 7,55000

0,159191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,32199

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,32199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,80u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM31261J Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,08800/R 20,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:

39,5400039,540001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

0,280000,280001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 39,82000 39,82000

0,132661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,79666

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,79666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,05u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM31351J Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,08800/R 20,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:

119,79000119,790001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

0,280000,280001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 120,07000 120,07000

0,132661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,04666

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,04666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,88u Detector magnètic per a PortaEMD119C6 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,11000/R 20,440000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,05500 11,05500
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

36,3600036,360001,000BMD119C6 =xDetector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de
90° amb un abast longitudinal de <= 12 m com a màxim, per
a muntar superficialment a la paret

u

Subtotal... 36,66000 36,66000
Altres:

% 0,1658311,055331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16583 0,16583

COST DIRECTE 47,88083

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,88083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,50u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

EMDBU010 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56700/R 23,780000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,06600/R 20,440000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,63300 6,63300
Materials:
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6,770006,770001,000BMDBU010 =xPlaca de senyalització interior per a indicació de mesures de

salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar
mecànicament

u

Subtotal... 6,77000 6,77000
Altres:

% 0,099506,633331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09950 0,09950

COST DIRECTE 13,50250

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,50250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,30u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola de 1/2'', amb
anells de tefló, dues vies amb connexió rosca i temperatura
màxima de treball 180ºC. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 

EN000001 Rend.: 1,000P- 135

 €11,02u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto
marca YORK de 1/2'' amb connexió de rosca, PN-16 i
temperatura màxima de treball 110ºC. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

EN000002 Rend.: 1,000P- 136

 €261,34u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm,
de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

ENL12136 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,56000/R 23,780002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

40,88000/R 20,440002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 88,44000 88,44000
Materials:

171,57000171,570001,000BNL12136 =xBomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h
de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions
roscades d'1''

u

Subtotal... 171,57000 171,57000
Altres:

% 1,3266088,440001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,32660 1,32660
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COST DIRECTE 261,33660

0,00%DESPESES INDIRECTES

261,33660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €422,11u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm,
de 4,5 m3/h de cabal i de 4,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes

ENL12258 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,56000/R 23,780002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

40,88000/R 20,440002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 88,44000 88,44000
Materials:

332,34000332,340001,000BNL12258 =xBomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 4,5 m3/h
de cabal i de 4,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions
roscades d'1 1/4''

u

Subtotal... 332,34000 332,34000
Altres:

% 1,3266088,440001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,32660 1,32660

COST DIRECTE 422,10660

0,00%DESPESES INDIRECTES

422,10660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €572,10u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm,
de 6,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes

ENL13276 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,56000/R 23,780002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

40,88000/R 20,440002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 88,44000 88,44000
Materials:
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482,33000482,330001,000BNL13276 =xBomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions

de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm, de 6,5 m3/h
de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 140ºC, amb connexions
roscades d'1 1/4''

u

Subtotal... 482,33000 482,33000
Altres:

% 1,3266088,440001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,32660 1,32660

COST DIRECTE 572,09660

0,00%DESPESES INDIRECTES

572,09660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €577,51u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 2900 rpm, de
8,0 m3/h de cabal i de 5,0 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes

ENL18289 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,56000/R 23,780002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

40,88000/R 20,440002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 88,44000 88,44000
Materials:

487,74000487,740001,000BNL18289 =xBomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
trifàsica de 400 V i règim de gir de 2900 rpm, de 8,0 m3/h de
cabal i de 5,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment,
per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions roscades d'1
1/4''

u

Subtotal... 487,74000 487,74000
Altres:

% 1,3266088,440001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,32660 1,32660

COST DIRECTE 577,50660

0,00%DESPESES INDIRECTES

577,50660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,15u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
intensiva, amb làmpada d'incandescència de 300 W, de
forma circular, tancat i muntat amb lira

FHQ11H74 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 29/08/2010 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,14350/R 20,410000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,46650 15,46650
Materials:

135,25000135,250001,000BHQ11H70 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
intensiva, amb làmpada d'incandescència de 300 W, de
forma circular, tancat

u

11,2000011,200001,000BHWQ1000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
d'incandescència

u

Subtotal... 146,45000 146,45000

0,232001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,14850

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,14850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,01u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas,
incloses unions, elements auxiliars i accessoris necessaris
per al seu funcionament, muntat a la canonada i provat

GJM6U020 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89000/R 23,780000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,89000 11,89000
Materials:

131,94000131,940001,000BJM6U020 =xManòmetre de glicerina DN-100 mmu

Subtotal... 131,94000 131,94000
Altres:

% 0,1783511,890001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17835 0,17835

COST DIRECTE 144,00835

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,00835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €499,12u Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte
per a extracció de fums en cas d'incendi (400º C-2 h), trifàsic
per a 400 V o monofàsic per a 230 V de tensió, de 312 mm
de diàmetre i 1350 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat.
Inclou:
- Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire,
execució en xapa lacada en blanc de diàmetre de 312 mm

KEM37311 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,02400/R 23,780000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,32800/R 20,410000,800A013G000 =xAjudant calefactorh
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Subtotal... 35,35200 35,35200
Materials:

462,88000462,880001,000BEM37310 =xExtractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte
per a extracció de fums en cas d'incendi (400º C-2 h), trifàsic
per a 400 V o monofàsic per a 230 V de tensió, de 200 mm
de diàmetre i 1350 m3/h de cabal màxim d'aire

u

Subtotal... 462,88000 462,88000
Altres:

% 0,8838035,352002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,88380 0,88380

COST DIRECTE 499,11580

0,00%DESPESES INDIRECTES

499,11580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €452,84u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

KEV25C00 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26800/R 23,780000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,26400/R 20,440000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,53200 26,53200
Materials:

425,91000425,910001,000BEV25C00 =xSonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de
muntatge

u

Subtotal... 425,91000 425,91000
Altres:

% 0,3979826,532001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,39798 0,39798

COST DIRECTE 452,83998

0,00%DESPESES INDIRECTES

452,83998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,45u Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

KEV26LC0 Rend.: 0,416P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,16346/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

49,13462/R 20,440001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 106,29808 106,29808
Materials:

96,5600096,560001,000BEV26LC0 =xTermòstat de tija per a canonada o conducte, amb
accessoris de muntatge

u
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Subtotal... 96,56000 96,56000
Altres:

% 1,59447106,298001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,59447 1,59447

COST DIRECTE 204,45255

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,45255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,67m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
encastat

KF5243B7 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32920/R 23,780000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,86160/R 20,440000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,19080 6,19080
Materials:

1,958401,920001,020BF524300 =xTub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,252000,840000,300BFW524B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 12 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,180000,180001,000BFY524B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 2,39040 2,39040
Altres:

% 0,092866,190671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09286 0,09286

COST DIRECTE 8,67406

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,67406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,07m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
encastat

KF5253B7 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32920/R 23,780000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,86160/R 20,440000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,19080 6,19080
Materials:
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2,295002,250001,020BF525300 =xTub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal

i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m

0,294000,980000,300BFW525B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 14 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,200000,200001,000BFY525B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 14 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 2,78900 2,78900
Altres:

% 0,092866,190671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09286 0,09286

COST DIRECTE 9,07266

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,07266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,50m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
encastat

KF5273B7 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32920/R 23,780000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,86160/R 20,440000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,19080 6,19080
Materials:

2,631602,580001,020BF527300 =xTub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,339001,130000,300BFW527B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 16 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,250000,250001,000BFY527B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 16 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 3,22060 3,22060
Altres:

% 0,092866,190671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09286 0,09286

COST DIRECTE 9,50426

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,50426COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,43m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
encastat

KF5293B7 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,28040/R 23,780000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,67920/R 20,440000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,95960 7,95960
Materials:

3,559803,490001,020BF529300 =xTub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,477001,590000,300BFW529B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,310000,310001,000BFY529B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 4,34680 4,34680
Altres:

% 0,119397,959331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11939 0,11939

COST DIRECTE 12,42579

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,42579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.403,52u Armari Rack 
Inclou:
-Tots accessoris necessàris

KP744211 Rend.: 0,014P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.698,57143/R 23,780001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

1.457,85714/R 20,410001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3.156,42857 3.156,42857
Materials:

199,74000199,740001,000BP744210 =xArmari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades,
de 4 unitats, amb capacitat fins a 6 llocs de treball, per a
xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís rack 10´´, de
300x350x200 mm aproximadament (alçària x amplària x
fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau

u

Subtotal... 199,74000 199,74000
Altres:

% 47,346433.156,428671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 47,34643 47,34643
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COST DIRECTE 3.403,51500

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.403,51500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.800,00PA Previsió cost mà d'obra instal·lació sistema calefacció terra
radiant i producció d'ACS

MO0001 Rend.: 1,000P- 151

 €30,62u VàlvulaPPRAAC29550 Rend.: 1,000P- 152
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€24.703,76U05000001 Aplicació mesures de seguretat i salutP- 1
(VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€165,55PA154820 Omplerta de la Instal·lació
Inclou:
- Dipòsit d'omplerta
-Comptador d'aigua
-Vàlvula antiretorn
-3 vàlvules de tall
-1 Manòmetre
-1 Filtre
-1 Vàlvula de buidat 
-Líquid anti-congelant

P- 2

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€74,50PA15507901 Tija normalitzada escomesa
DN 80mm amb transició de polietilè de 90 mm de diàmetre

P- 3

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€2,52u162016 Unió de captadors SolarisP- 4
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€248,00PA165020 Comptador de designació G-4 d'acord amb normativa de la companyia subministradora. 
Cabal màxim de 6m3/h

P- 5

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)

€5,55u165070 Vàlvula antiretornP- 6
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€586,50PA16000001 Instal·lació interior de telecomunicacions. S'inclou la part proporcional de connexió a la xarxa de
telecomunicacions de l'edifici existent.

P- 7

(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€266,00PA16410634 Armari de regulació de designació G-4 amb normativa de la companyia subministradora.
Cabal màxim de 6m3/h

P- 8

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)

€368,00PA175510 Grup Hidràulic format per:
- 2 Termòmetre
- 2 Claus de pas amb vàlvules antiretorn
-Bomba de circulació
-Cabalímetre
-Manòmetre
-Vàlvula de seguretat 
-Aïllament Tèrmic

P- 9

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

€110,14u1E3635BF Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 10

(CENT DEU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€122,09u1E3645BF Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 11

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

€134,04u1E3655BF Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 12

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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€159,45u1E3665BF Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 13

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€171,40u1E3675BF Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 14

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€183,35u1E3685BF Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 15

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€199,79u1E3695BF Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 16

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€211,74u1E36A5BF Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 17

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€223,69u1E36B5BF Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 18

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€252,08u1E36D5BF Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

P- 19

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€3.826,28u1EA1U0A0 Instal·lació de sistema de captació solar amb 2 captadors, segons especificacions del projecte
d'instal·lacions, incloent la base de recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les canonades
del camp de col·lectors de coure amb aïllament. Cal assegurar un rendiment annual mínim del 30%
de subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot el necessari per deixar la instal·lació en
correcta funcionament, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols, esquemes i
memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a produir aigua calenta sanitaria.

P- 20

(TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€44,40u1P141212 Conjunt de Preses.
Inclou:
-4 preses de corrent 
-2 preses tipus RJ 45 de categoria 6

P- 21

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€13,44m2BE51HP10 m2 Condcute de lana de vidre d'alta densitat aglomerada i recoberta ambdos cares del panell amb
alumini marca CLIMAVER PLUS, amb resines termoenduribles per a conductes d'impulsió i retorn.
Inclou:
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes.
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament

P- 22

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€14.100,00uBED51171EBNV Unitat exterior bomba de calor de volum de refrigerant variable de 2 tubs R-410A de 40 kW DC
inverter.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior
de   Ø 12,7 (1/2'') para líquid i 28,6 (1'' 1/8'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.

P- 23

(CATORZE MIL  CENT EUROS)
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€1.500,00uBEDD21B1 Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 2 vies de sortida d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior
de   Ø 6,4 (1/4'') para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

P- 24

(MIL CINC-CENTS EUROS)

€1.570,00uBEDD21D1 Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 2 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior
de   Ø 6,4 (1/4'') para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

P- 25

(MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS)

€1.720,08uBEDD21E1 Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 2 vies de sortida d'aire, de 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior
de   Ø 6,4 (1/4'') para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

P- 26

(MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€1.790,80uBEDD21F1 Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 2 vies de sortida d'aire, de 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i exterior
de   Ø 6,4 (1/4'') para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
- Aïllament tèmic

P- 27

(MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€3.087,91uBEJT2911 Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3 comportes (free cooling), sistema
d'instal.lació de 2 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant
de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà, configuració
horitzontal, bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 20 kW (aire (15°/20%) ), secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió per corretja i filtres plans d'eficàcies
F7 i F9 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió per corretja.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre unitat interior i
exterior.
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de funcionament.

P- 28

(TRES MIL VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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€58,09uBEM32211 Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar. 
Inclou:
-Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire, execució de xapa lacada en blanc de
diàmetre de 150mm

P- 29

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

€102,25uBEU4U023 Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió
de 3/4' de D

P- 30

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€19,61uBEU52322DJ7B TermòmetreP- 31
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€18,84uBEUBU010 Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1''

P- 32

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€486,72uBEVG2651 Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 2,5
m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per
a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos
per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u
horitzontal

P- 33

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€1,61mBF523300 Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057Tub 

P- 34

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€5,70mBF529500 Tub P- 35
(CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€4,59mBF52A300 Tub Cu R250 (semidur),DN=25mm,UNE-EN 1057 (MA)P- 36
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€5,95mBF52B300 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

P- 37

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€2,95mBFQ37440 AïllamentP- 38
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€3,60mBFQ37540 AïllamentP- 39
(TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€3,89mBFQ37640 AïllamentP- 40
(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€1,88mBFQ38450 AïllamentP- 41
(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€2,17mBFQ38550 AïllamentP- 42
(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€71,11uBJ11J111 Banyera planxa acer esmalt.mat.,llarg=1m.,c.blanc,preu sup.,p/revestir (MA)P- 43
(SETANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€58,42uBJ11J311 Banyera planxa acer esmalt.mat.llarg=1,3m.,c.blanc,preu sup.,p/revestir (MA)P- 44
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€44,82uBJ12B211 Lavabo porcel,senz,ampl. 45-60 cm,c.blanc,preu sup.,mural (MA)P- 45
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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€87,41uBJ13B411 Lavabo porcel.,doble,ampl.>60cm.,blanc,pre sup.,mural (MA)P- 46
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€268,11uBJ14BB11 Inodor porcel.vitrif.,horitz.,cist.,c.blanc,preu sup.,mural (MA)P- 47
(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€14,38uBJ42U015 Dosif.plàstic,160xD=130mm,capac.1l,polsadorP- 48
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€29,82uBJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

P- 49

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€86,96uBJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

P- 50

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€330,86uBJ46U025 Seient abatible mural p/dutxa bany adaptat, banqueta 350x450 mm, acer inox.P- 51
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€1.405,28uBJAB1410 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i
aïllament de poliuretà. Inclou 4 vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat.

P- 52

(MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€2.029,75uBJAB1510 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i
aïllament de poliuretà. Inclou 4 vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat.

P- 53

(DOS MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€1.544,15uBJM11405 Comptador aigua,volumètric,llautó,1'' (MA)P- 54
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€230,76uBK223210 Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a roscar, de diàmetre nominal 1´´, 0,2 a
0,5 bar de pressió

P- 55

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€6,42uBK71U030 Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G
1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

P- 56

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€39,93uBK71U050 Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

P- 57

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€60,45uBM131212 Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col.locació exterior

P- 58

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€146,57uBM132312 Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col.locació exterior

P- 59

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€84,09uBMD1AVF6 Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura lateral de <= 12 m, com a màxim, amb un
abast longitudinal de <= 15 m, com a màxim, per a muntar superficialment a la paret

P- 60

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

€9,65uBN314320 VàlvulaP- 61
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€10,48uBN314420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu altP- 62
(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€12,87uBN315320 Vàlvula esP- 63
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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€18,82uBN316320 VàlvulaP- 64
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€26,50uBN4284D0 Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, de fosa, preu superior

P- 65

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€234,77uBN716450 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
de llautó, preu alt

P- 66

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€171,73uBN946420 VàlvulaP- 67
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€5,75uBNE15200 FiltreP- 68
(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€8,37uBNE16300 Filtre P- 69
(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€408,50uBNF11A10 VàlvulaP- 70
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€177,00uBQU2QJ00 Pica rentar plats+aixe,+desguàs (MA*)P- 71
(CENT SETANTA-SET EUROS)

€1.020,00uCA961CGGPRS Central alarmes ip c/teclat, y gprs 96 z, ref. CA96ICGPRS de la serie Sistema KNX de JUNGP- 72
(MIL VINT EUROS)

€14,61mED111E21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 73

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€15,45mED111E31 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 74

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€22,47mED111E71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 75

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€19,64mED15E771 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 76

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€30,62uED351230 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3,5 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat

P- 77

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€101,37uED351630 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat

P- 78

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€134,78uED359B46 Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 79

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€46,96mED7FR214 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 80

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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€56,43mED7FR314 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 81

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€3.171,17uEE221N9M Caldera de condensació de gas natural amb cremador atmosfèric, mural, de 34 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària amb acumulador, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris,
col.locada

P- 82

(TRES MIL  CENT SETANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€71,50m2EE618052 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb una conductivitat tèrmica a 0°C
de 0,035 W/m°C,  de 25 mm de gruix i muntat exteriorment adherit

P- 83

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€24,38uEEK27777 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 84

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€22,56uEEK27A37 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 85

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€63,80uEEV21112 Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A,
muntat superficialment

P- 86

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€96,51uEEV21A00 Sonda de temperatura (free coling), amb accessoris de muntatge, muntada i connectadaP- 87
(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€108,31uEEV21A20 Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre i commutador de 3 velocitats, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada

P- 88

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€83,93uEEV28D10 Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectatP- 89
(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€50,84uEEZ52320 Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i
purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador

P- 90

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€16,64uEG000001 Subministre i col·locació de caixa de terres Quintela PCT-C amb pont seccionador de pletina de
coure. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge. 

P- 91

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€302,15uEG11U940 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 400 A, segons esquema
UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció,
inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment

P- 92

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€13,26uEG151622 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment. Inclou part proporcional d'ancoratges

P- 93

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€4,62mEG21H71J Subministrament i col·locació de tub blindat de PVC PROTER M20 o equivalent de color gris i grau
de força 9, amb part proporcional d'accessoris pel seu muntatge.

P- 94

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€5,95mEG21H81H 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- 95

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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€1,49mEG22H715 Tub flexible corrugat de PVC 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 sobre sostremort

P- 96

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€2,46mEG22TF1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 97

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€3,27mEG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 98

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€12,64mEG2A1902 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada
superficialment. S'inclou part proporcional d'accessoris i suports

P- 99

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€15,94mEG2A1A02 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm amb separador i muntada
superficialment. S'inclou part proporcional d'accessoris i suports

P- 100

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€17,43mEG2A1B02 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm amb separador i muntada
superficialment. S'inclou part proporcional d'accessoris i suports

P- 101

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€1,67mEG310001 Subministrament i col·locació de cable 2x1.5mm² vermell i resistent al foc per sistema de detecció
d'incendi.

P- 102

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€2,39mEG31G206 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, lliure
d'halogens, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i
material auxiliar de muntatge.

P- 103

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€3,13mEG31G306 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, lliure
d'halogens, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i
material auxiliar de muntatge.

P- 104

(TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€4,15mEG31G402 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, lliure
d'halogens, tripolar de secció 3x4 mm2, muntat superficialment. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

P- 105

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€14,88mEG31J606 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, lliure
d'halogens, pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i
material auxiliar de muntatge.

P- 106

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€11,57mEG31V80F Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2, lliure d'halogens.
Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

P- 107

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€0,89mEG329206 Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, lliure d'halogens,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material
auxiliar de muntatge.

P- 108

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€1,11mEG329306 Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, lliure d'halogens,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material
auxiliar de muntatge.

P- 109

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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€10,49mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. Inclou
part proporcional d'accesoris i material auxiliar de muntatge.

P- 110

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€2.220,59PAEG400001 Subministrament i col·locació de quadre general de distribució (QDG), format per armari MERLIN
GERIN PRISMA PLUS sistema G ref.08203 de 30 mòduls o equivalent, de dimensions
1680x600x250 amb porta plena res 08223 o equivalent. En el seu interior es col·locaran els
següents elements:
- Protecció contra sobretensions V-CHECK 4 MPT amb IGA 50A
- 1 diferencial MG 40/4/0,3A
- 9 diferencial MG 40/2/0,03A
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 PIA MG 16A 2P corba C
- 14 PIA MG 10A 2P corba C
S'inclouen borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat auxiliar, petit material,
rètols de fòrmica per la identificació de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars actualitzats,
contactes auxiliars i part proporcional pel seu muntatge i connexionat. 

P- 111

(DOS MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€615,19PAEG400002 Subministrament i col·locació de subquadre sala d'instal·lacions SQ1, format per un cofret MERLIN
GERIN PRAGMA 24 de 5 files per encastar ref- PRA13835 de 120 mòduls de 18mm, de
dimensions 960x610x125 amn porta transparent ref. PRA 15524. En el seu interior es col·locaran
els següents elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat auxiliar, petit
material, rètols de fòrmica per la identificació de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars
actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional d'accessoris pel seu muntatge i connexionat.

P- 112

(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€519,11PAEG400003 Subministrament i col·locació de subquadre sala d'instal·lacions SQ1, format per un cofret MERLIN
GERIN PRAGMA 24 de 5 files per encastar ref- PRA13835 de 120 mòduls de 18mm, de
dimensions 960x610x125 amn porta transparent ref. PRA 15524. En el seu interior es col·locaran
els següents elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat auxiliar, petit
material, rètols de fòrmica per la identificació de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars
actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional d'accessoris pel seu muntatge i connexionat.

P- 113

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€1.725,66PAEG500001 Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus TMF1 d'una potencia de 34,64KW
trifàsic format per:
- 5 caixes de doble aïllament tipus HIMEL sistema 27 o equivalent
- 1 comptador multifunció QUANTUM-D o equivalent
- Fusibles tipus NH 0 de 100A
- ICP M de 50A 4P.
- 1 Interruptor diferencial 63/4/30mA
S'inclou bases portafusibles, barretes de seccionament, material auxiliar de muntatge, verificació
dels comptadors i mà d'obra del muntatge del conjunt.

P- 114

(MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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€13,49uEG621J93 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V. S'inclou tecla, caixa
d'encastar universal, marc, peça intermitja i material auxiliar de muntatge.

P- 115

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€10,18uEG631B27 Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt,
encastada

P- 116

(DEU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€23,50uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió de
piqueta a cable de Cu.

P- 117

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€61,58uEH117124 Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic,
amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància ferromagnètica AF,
instal.lada superficialment al sostre

P- 118

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€63,25uEH2D2360 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades E 27, amb 1 làmpada incandescent de
60 W com a màxim i 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 163 mm de
diàmetre i 209 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i col·locada
encastada

P- 119

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€55,95uEH327M3H Llumenera decorativa tipus aplic per exterior, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de
plàstic, amb 1 làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament vertical

P- 120

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€76,20uEH612225 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de
2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

P- 121

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

€112,62uEH612325 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2
h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

P- 122

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€70,25uEHP376F1 Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i portalàmpades R7s-15, per a una
potència de fins a 300 W, alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos de planxa d'acer lacat
de forma rectangular i lira de suport, amb reflector rectangular i sense capçal, completament
orientable, grau de protecció IP 20, muntat superficialment

P- 123

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€18,62uEJ4ZU015 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 124

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€14,30uEK25U010 Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'',
instal·lat

P- 125

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€26,49uEM111520 Detector tèrmic termovelocimètric per a instal.lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment. S'inclou material auxiliar pel seu
muntatge

P- 126

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€234,81uEM121236 Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de
zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret. S'inclou material auxiliar pel
seu muntatge

P- 127

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€71,75uEM131221 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. S'inclou material auxiliar pel seu muntatge

P- 128

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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€71,75uEM131222 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-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col.locada a l'exterior. S'inclou material auxiliar pel seu muntatge

P- 129

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€18,32uEM141102 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- 130

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€48,80uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 131

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€129,05uEM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret

P- 132

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

€47,88uEMD119C6 Detector magnètic per a PortaP- 133
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€13,50uEMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 134

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€13,30uEN000001 Subministrament i col·locació de vàlvula de bola de 1/2'', amb anells de tefló, dues vies amb
connexió rosca i temperatura màxima de treball 180ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge. 

P- 135

(TRETZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€11,02uEN000002 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto marca YORK de 1/2'' amb connexió
de rosca, PN-16 i temperatura màxima de treball 110ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 136

(ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

€261,34uENL12136 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i
de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 137

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€422,11uENL12258 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 4,5 m3/h de cabal i
de 4,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 138

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€572,10uENL13276 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm, de 6,5 m3/h de cabal i
de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 139

(CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

€577,51uENL18289 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 2900 rpm, de 8,0 m3/h de cabal i de
5,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions
roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 140

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€162,15uFHQ11H74 Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada d'incandescència de
300 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

P- 141

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€144,01uGJM6U020 Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions, elements auxiliars i
accessoris necessaris per al seu funcionament, muntat a la canonada i provat

P- 142

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
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€499,12uKEM37311 Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte per a extracció de fums en cas d'incendi
(400º C-2 h), trifàsic per a 400 V o monofàsic per a 230 V de tensió, de 312 mm de diàmetre i 1350
m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat.
Inclou:
- Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire, execució en xapa lacada en blanc de
diàmetre de 312 mm

P- 143

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€452,84uKEV25C00 Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectadaP- 144
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€204,45uKEV26LC0 Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectatP- 145
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€8,67mKF5243B7 Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 146

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€9,07mKF5253B7 Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 147

(NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

€9,50mKF5273B7 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 148

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€12,43mKF5293B7 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 149

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€3.403,52uKP744211 Armari Rack 
Inclou:
-Tots accessoris necessàris

P- 150

(TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€5.800,00PAMO0001 Previsió cost mà d'obra instal·lació sistema calefacció terra radiant i producció d'ACSP- 151
(CINC MIL VUIT-CENTS EUROS)

€30,62uPPRAAC29550 VàlvulaP- 152
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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U05000001 Aplicació mesures de seguretat i salutP- 1  €24.703,76

Sense descomposició 24.703,76 €

PA154820 Omplerta de la Instal·lació
Inclou:
- Dipòsit d'omplerta
-Comptador d'aigua
-Vàlvula antiretorn
-3 vàlvules de tall
-1 Manòmetre
-1 Filtre
-1 Vàlvula de buidat 
-Líquid anti-congelant

P- 2  €165,55

Sense descomposició 165,55 €

PA15507901 Tija normalitzada escomesa
DN 80mm amb transició de polietilè de 90 mm de diàmetre

P- 3  €74,50

Sense descomposició 74,50 €

u162016 Unió de captadors SolarisP- 4  €2,52

Sense descomposició 2,52 €

PA165020 Comptador de designació G-4 d'acord amb normativa de la companyia
subministradora. 
Cabal màxim de 6m3/h

P- 5  €248,00

Sense descomposició 248,00 €

u165070 Vàlvula antiretornP- 6  €5,55

Sense descomposició 5,55 €

PA16000001 Instal·lació interior de telecomunicacions. S'inclou la part proporcional de
connexió a la xarxa de telecomunicacions de l'edifici existent.

P- 7  €586,50

Sense descomposició 586,50 €

PA16410634 Armari de regulació de designació G-4 amb normativa de la companyia
subministradora.
Cabal màxim de 6m3/h

P- 8  €266,00

Sense descomposició 266,00 €

PA175510 Grup Hidràulic format per:
- 2 Termòmetre
- 2 Claus de pas amb vàlvules antiretorn
-Bomba de circulació
-Cabalímetre
-Manòmetre
-Vàlvula de seguretat 
-Aïllament Tèrmic

P- 9  €368,00

Sense descomposició 368,00 €

u1E3635BF Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 10  €110,14

Altres conceptes 110,14 €

u1E3645BF Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 11  €122,09
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Altres conceptes 122,09 €

u1E3655BF Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 12  €134,04

Altres conceptes 134,04 €

u1E3665BF Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 13  €159,45

Altres conceptes 159,45 €

u1E3675BF Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 14  €171,40

Altres conceptes 171,40 €

u1E3685BF Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 15  €183,35

Altres conceptes 183,35 €

u1E3695BF Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 16  €199,79

Altres conceptes 199,79 €

u1E36A5BF Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 17  €211,74

Altres conceptes 211,74 €

u1E36B5BF Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 18  €223,69

Altres conceptes 223,69 €

u1E36D5BF Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema monotubular i
purgador automàtic

P- 19  €252,08

Altres conceptes 252,08 €

u1EA1U0A0 Instal·lació de sistema de captació solar amb 2 captadors, segons
especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent la base de recolzament
sobre teulada. S'hi inclouren totes les canonades del camp de col·lectors de
coure amb aïllament. Cal assegurar un rendiment annual mínim del 30% de
subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot el necessari per deixar
la instal·lació en correcta funcionament, indicacions del fabricant i de la
direcció facultativa, plànols, esquemes i memòria de projecte especific
d'aprofitament solar per a produir aigua calenta sanitaria.

P- 20  €3.826,28

Altres conceptes 3.826,28 €
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u1P141212 Conjunt de Preses.
Inclou:
-4 preses de corrent 
-2 preses tipus RJ 45 de categoria 6

P- 21  €44,40

Altres conceptes 44,40 €

m2BE51HP10 m2 Condcute de lana de vidre d'alta densitat aglomerada i recoberta ambdos
cares del panell amb alumini marca CLIMAVER PLUS, amb resines
termoenduribles per a conductes d'impulsió i retorn.
Inclou:
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes.
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de
funcionament

P- 22  €13,44

Sense descomposició 13,44 €

uBED51171EBNV Unitat exterior bomba de calor de volum de refrigerant variable de 2 tubs
R-410A de 40 kW DC inverter.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre
unitat interior i exterior de   Ø 12,7 (1/2'') para líquid i 28,6 (1'' 1/8'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de
funcionament.

P- 23  €14.100,00

Sense descomposició 14.100,00 €

uBEDD21B1 Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2 vies de sortida d'aire, de 2,2
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre
unitat interior i exterior de   Ø 6,4 (1/4'') para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de
funcionament.
- Aïllament tèmic

P- 24  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

uBEDD21D1 Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2 vies de sortida d'aire, de 3,6
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre
unitat interior i exterior de   Ø 6,4 (1/4'') para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de
funcionament.
- Aïllament tèmic

P- 25  €1.570,00

Sense descomposició 1.570,00 €
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uBEDD21E1 Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2 vies de sortida d'aire, de 4,5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre
unitat interior i exterior de   Ø 6,4 (1/4'') para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de
funcionament.
- Aïllament tèmic

P- 26  €1.720,08

Sense descomposició 1.720,08 €

uBEDD21F1 Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2 vies de sortida d'aire, de 5,6
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal.lacions amb fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre
unitat interior i exterior de   Ø 6,4 (1/4'') para líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de
funcionament.
- Aïllament tèmic

P- 27  €1.790,80

Sense descomposició 1.790,80 €

uBEJT2911 Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3 comportes (free
cooling), sistema d'instal.lació de 2 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h,
estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm
de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà, configuració horitzontal,
bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 20 kW (aire
(15°/20%) ), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió per corretja i filtres plans d'eficàcies F7 i F9 i secció de retorn
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió per corretja.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a interconnexió entre
unitat interior i exterior.
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte estat de
funcionament.

P- 28  €3.087,91

Sense descomposició 3.087,91 €

uBEM32211 Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar. 
Inclou:
-Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire, execució de xapa
lacada en blanc de diàmetre de 150mm

P- 29  €58,09

Sense descomposició 58,09 €

uBEU4U023 Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 3/4' de D

P- 30  €102,25

Sense descomposició 102,25 €

uBEU52322DJ7B TermòmetreP- 31  €19,61

Sense descomposició 19,61 €

uBEUBU010 Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut
de desguàs per a vàlvula de buidat d'1''

P- 32  €18,84

Sense descomposició 18,84 €
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uBEVG2651 Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un
cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de
diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix
consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM
amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria
de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

P- 33  €486,72

Sense descomposició 486,72 €

mBF523300 Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons la norma UNE-EN 1057Tub 

P- 34  €1,61

Sense descomposició 1,61 €

mBF529500 Tub P- 35  €5,70

Sense descomposició 5,70 €

mBF52A300 Tub Cu R250 (semidur),DN=25mm,UNE-EN 1057 (MA)P- 36  €4,59

Sense descomposició 4,59 €

mBF52B300 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons la norma UNE-EN 1057

P- 37  €5,95

Sense descomposició 5,95 €

mBFQ37440 AïllamentP- 38  €2,95

Sense descomposició 2,95 €

mBFQ37540 AïllamentP- 39  €3,60

Sense descomposició 3,60 €

mBFQ37640 AïllamentP- 40  €3,89

Sense descomposició 3,89 €

mBFQ38450 AïllamentP- 41  €1,88

Sense descomposició 1,88 €

mBFQ38550 AïllamentP- 42  €2,17

Sense descomposició 2,17 €

uBJ11J111 Banyera planxa acer esmalt.mat.,llarg=1m.,c.blanc,preu sup.,p/revestir (MA)P- 43  €71,11

Sense descomposició 71,11 €

uBJ11J311 Banyera planxa acer esmalt.mat.llarg=1,3m.,c.blanc,preu sup.,p/revestir (MA)P- 44  €58,42

Sense descomposició 58,42 €

uBJ12B211 Lavabo porcel,senz,ampl. 45-60 cm,c.blanc,preu sup.,mural (MA)P- 45  €44,82

Sense descomposició 44,82 €

uBJ13B411 Lavabo porcel.,doble,ampl.>60cm.,blanc,pre sup.,mural (MA)P- 46  €87,41

Sense descomposició 87,41 €

uBJ14BB11 Inodor porcel.vitrif.,horitz.,cist.,c.blanc,preu sup.,mural (MA)P- 47  €268,11

Sense descomposició 268,11 €

uBJ42U015 Dosif.plàstic,160xD=130mm,capac.1l,polsadorP- 48  €14,38
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Sense descomposició 14,38 €

uBJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçaria i 255 mm de diàmetre

P- 49  €29,82

Sense descomposició 29,82 €

uBJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò

P- 50  €86,96

Sense descomposició 86,96 €

uBJ46U025 Seient abatible mural p/dutxa bany adaptat, banqueta 350x450 mm, acer inox.P- 51  €330,86

Sense descomposició 330,86 €

uBJAB1410 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat, amb cubeta
d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà. Inclou 4 vàlvules de tall i una vàlvula
de seguretat.

P- 52  €1.405,28

Sense descomposició 1.405,28 €

uBJAB1510 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta
d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà. Inclou 4 vàlvules de tall i una vàlvula
de seguretat.

P- 53  €2.029,75

Sense descomposició 2.029,75 €

uBJM11405 Comptador aigua,volumètric,llautó,1'' (MA)P- 54  €1.544,15

Sense descomposició 1.544,15 €

uBK223210 Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a roscar, de
diàmetre nominal 1´´, 0,2 a 0,5 bar de pressió

P- 55  €230,76

Sense descomposició 230,76 €

uBK71U030 Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

P- 56  €6,42

Sense descomposició 6,42 €

uBK71U050 Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60708

P- 57  €39,93

Sense descomposició 39,93 €

uBM131212 Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102
dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació exterior

P- 58  €60,45

Sense descomposició 60,45 €

uBM132312 Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència acústica 102
dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació exterior

P- 59  €146,57

Sense descomposició 146,57 €

uBMD1AVF6 Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura lateral de <= 12 m,
com a màxim, amb un abast longitudinal de <= 15 m, com a màxim, per a
muntar superficialment a la paret

P- 60  €84,09

Sense descomposició 84,09 €

uBN314320 VàlvulaP- 61  €9,65

Sense descomposició 9,65 €
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uBN314420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN,
de bronze, preu alt

P- 62  €10,48

Sense descomposició 10,48 €

uBN315320 Vàlvula esP- 63  €12,87

Sense descomposició 12,87 €

uBN316320 VàlvulaP- 64  €18,82

Sense descomposició 18,82 €

uBN4284D0 Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, preu superior

P- 65  €26,50

Sense descomposició 26,50 €

uBN716450 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt

P- 66  €234,77

Sense descomposició 234,77 €

uBN946420 VàlvulaP- 67  €171,73

Sense descomposició 171,73 €

uBNE15200 FiltreP- 68  €5,75

Sense descomposició 5,75 €

uBNE16300 Filtre P- 69  €8,37

Sense descomposició 8,37 €

uBNF11A10 VàlvulaP- 70  €408,50

Sense descomposició 408,50 €

uBQU2QJ00 Pica rentar plats+aixe,+desguàs (MA*)P- 71  €177,00

Sense descomposició 177,00 €

uCA961CGGPRS Central alarmes ip c/teclat, y gprs 96 z, ref. CA96ICGPRS de la serie Sistema
KNX de JUNG

P- 72  €1.020,00

Sense descomposició 1.020,00 €

mED111E21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 73  €14,61

BD13229B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€1,45000
BDW3B200 Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm €0,73000
BDY3B200 Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm €0,01000

Altres conceptes 12,42 €

mED111E31 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 74  €15,45

BD13239B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€1,85000
BDW3B300 Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm €1,16000
BDY3B300 Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm €0,02000

Altres conceptes 12,42 €
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mED111E71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 75  €22,47

BD13279B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€4,55000
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €5,42000
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,08000

Altres conceptes 12,42 €

mED15E771 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 76  €19,64

BD13277B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

€4,84400
BD1Z2200 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm €0,77720
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €1,78860
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,08000

Altres conceptes 12,15 €

uED351230 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3,5
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col.locat

P- 77  €30,62

BD351230 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33 cm de mides
interiors, i 3,5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 15 cm de diàmetre
a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

€20,09000

Altres conceptes 10,53 €

uED351630 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col.locat

P- 78  €101,37

BD351630 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides
interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a
3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

€79,13000

Altres conceptes 22,24 €

uED359B46 Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret
de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

P- 79  €134,78

B0111000 Aigua €0,00105
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,21746

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

€2,76012
B0F15E51 Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
€12,65902

BD3Z2555 Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm €12,41000
Altres conceptes 106,73 €

mED7FR214 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 80  €46,96

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm €10,95587
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€6,05178

BD7FR210 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

€5,88000

BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm €2,49810
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm €0,11000
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Altres conceptes 21,46 €

mED7FR314 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 81  €56,43

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm €12,19033
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€6,66016

BD7FR310 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

€8,06400

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm €5,50440
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm €0,25000

Altres conceptes 23,76 €

uEE221N9M Caldera de condensació de gas natural amb cremador atmosfèric, mural, de
34 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta
sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb
acumulador, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col.locada

P- 82  €3.171,17

BE221N9M Caldera de condensació de gas natural amb cremador atmosfèric, 34 kW de
potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària,
de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulador,
amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural

€2.812,35000

Altres conceptes 358,82 €

m2EE618052 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb una
conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 25 mm de gruix i muntat
exteriorment adherit

P- 83  €71,50

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €1,30800
B7CJ1050 Planxa d' escuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica a 0°C de

0,035 W/m°C, de 25 mm de gruix
€63,39900

Altres conceptes 6,79 €

uEEK27777 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 200x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

P- 84  €24,38

BEK27777 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

€10,92000

Altres conceptes 13,46 €

uEEK27A37 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

P- 85  €22,56

BEK27A37 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

€9,10000

Altres conceptes 13,46 €

uEEV21112 Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble
contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment

P- 86  €63,80

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,30000
BEV21112 Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble

contacte a 230 V i 10 A per a muntar superficialment
€56,09000

Altres conceptes 7,41 €

uEEV21A00 Sonda de temperatura (free coling), amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

P- 87  €96,51

BEV21A00 Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge €69,58000
Altres conceptes 26,93 €
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uEEV21A20 Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre i commutador de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

P- 88  €108,31

BEV21A20 Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre i commutador de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge

€81,38000
Altres conceptes 26,93 €

uEEV28D10 Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

P- 89  €83,93

BEV28D10 Presòstat diferencial per a aire, amb accessoris de muntatge €39,05000
Altres conceptes 44,88 €

uEEZ52320 Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular,
amb vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador

P- 90  €50,84

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador €0,96000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador €1,08000
BEZ5B000 Purgador per a radiadors, automàtic €1,28000
BEZ5H210 Aixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu alt €25,09000

Altres conceptes 22,43 €

uEG000001 Subministre i col·locació de caixa de terres Quintela PCT-C amb pont
seccionador de pletina de coure. Inclou part proporcional d'accessoris i
material auxiliar de muntatge. 

P- 91  €16,64

Sense descomposició 16,64 €

uEG11U940 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de
400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i
els fusibles, muntada superficialment

P- 92  €302,15

BG11U940 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de
400 A, segons esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i
els fusibles

€235,38000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €10,70000
Altres conceptes 56,07 €

uEG151622 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment. Inclou part proporcional
d'ancoratges

P- 93  €13,26

BG151622 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de
protecció estanca i per a muntar superficialment

€2,62000
BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada €0,29000

Altres conceptes 10,35 €

mEG21H71J Subministrament i col·locació de tub blindat de PVC PROTER M20 o
equivalent de color gris i grau de força 9, amb part proporcional d'accessoris
pel seu muntatge.

P- 94  €4,62

BG21H710 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

€2,55000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,14000
Altres conceptes 1,93 €

mEG21H81H 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- 95  €5,95

BG21H810 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

€3,73320

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,14000
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Altres conceptes 2,08 €

mEG22H715 Tub flexible corrugat de PVC 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 sobre
sostremort

P- 96  €1,49

BG22H710 Tub flexible corrugat de PVC 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

€0,69360

Altres conceptes 0,80 €

mEG22TF1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 97  €2,46

BG22TF10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€1,43820

Altres conceptes 1,02 €

mEG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 98  €3,27

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,06040

Altres conceptes 1,21 €

mEG2A1902 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i
muntada superficialment. S'inclou part proporcional d'accessoris i suports

P- 99  €12,64

BG2A1900 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador €9,30240
BGW2A000 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques €0,38000

Altres conceptes 2,96 €

mEG2A1A02 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm amb separador i
muntada superficialment. S'inclou part proporcional d'accessoris i suports

P- 100  €15,94

BG2A1A00 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm amb separador €12,59700
BGW2A000 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques €0,38000

Altres conceptes 2,96 €

mEG2A1B02 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm amb separador i
muntada superficialment. S'inclou part proporcional d'accessoris i suports

P- 101  €17,43

BG2A1B00 Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm amb separador €14,08620
BGW2A000 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques €0,38000

Altres conceptes 2,96 €

mEG310001 Subministrament i col·locació de cable 2x1.5mm² vermell i resistent al foc per
sistema de detecció d'incendi.

P- 102  €1,67

BG312200 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció
2x1,5 mm2

€0,47940
Altres conceptes 1,19 €

mEG31G206 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en
tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

P- 103  €2,39
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BG31G200 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa

emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2
€1,71360

Altres conceptes 0,68 €

mEG31G306 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en
tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

P- 104  €3,13

BG31G300 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2

€2,45820
Altres conceptes 0,67 €

mEG31G402 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de secció 3x4 mm2, muntat
superficialment. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de
muntatge.

P- 105  €4,15

BG31G400 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2

€3,14160
BGW31000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE

0,6/1 KV
€0,34000

Altres conceptes 0,67 €

mEG31J606 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, lliure d'halogens, pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat
en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

P- 106  €14,88

BG31J600 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2

€13,08660
Altres conceptes 1,79 €

mEG31V80F Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2,
lliure d'halogens. Inclou part proporcional d'accessoris i material auxiliar de
muntatge.

P- 107  €11,57

BG31V800 Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb coberta aïllant
de polietilè reticulat (XLPE), amb conductor neutre fiador, de secció 4x25
mm2

€5,70000

BGW3N000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE
RZ 0,6/1 kV

€0,35000
Altres conceptes 5,52 €

mEG329206 Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat
fums, lliure d'halogens, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub. Inclou
part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

P- 108  €0,89

BG329200 Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2

€0,43860
Altres conceptes 0,45 €

mEG329306 Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat
fums, lliure d'halogens, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub. Inclou
part proporcional d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

P- 109  €1,11

BG329300 Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2

€0,66300
Altres conceptes 0,45 €

mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra. Inclou part proporcional d'accesoris i material auxiliar de
muntatge.

P- 110  €10,49

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,37700
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,14000

Altres conceptes 8,97 €
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PAEG400001 Subministrament i col·locació de quadre general de distribució (QDG), format
per armari MERLIN GERIN PRISMA PLUS sistema G ref.08203 de 30 mòduls
o equivalent, de dimensions 1680x600x250 amb porta plena res 08223 o
equivalent. En el seu interior es col·locaran els següents elements:
- Protecció contra sobretensions V-CHECK 4 MPT amb IGA 50A
- 1 diferencial MG 40/4/0,3A
- 9 diferencial MG 40/2/0,03A
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 PIA MG 16A 2P corba C
- 14 PIA MG 10A 2P corba C
S'inclouen borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat
auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per la identificació de cada element,
porta-plànols, esquemes unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part
proporcional pel seu muntatge i connexionat. 

P- 111  €2.220,59

Altres conceptes 2.220,59 €

PAEG400002 Subministrament i col·locació de subquadre sala d'instal·lacions SQ1, format
per un cofret MERLIN GERIN PRAGMA 24 de 5 files per encastar ref-
PRA13835 de 120 mòduls de 18mm, de dimensions 960x610x125 amn porta
transparent ref. PRA 15524. En el seu interior es col·locaran els següents
elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat
auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per la identificació de cada element,
porta-plànols, esquemes unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part
proporcional d'accessoris pel seu muntatge i connexionat.

P- 112  €615,19

Altres conceptes 615,19 €

PAEG400003 Subministrament i col·locació de subquadre sala d'instal·lacions SQ1, format
per un cofret MERLIN GERIN PRAGMA 24 de 5 files per encastar ref-
PRA13835 de 120 mòduls de 18mm, de dimensions 960x610x125 amn porta
transparent ref. PRA 15524. En el seu interior es col·locaran els següents
elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports, cablejat
auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per la identificació de cada element,
porta-plànols, esquemes unifilars actualitzats, contactes auxiliars i part
proporcional d'accessoris pel seu muntatge i connexionat.

P- 113  €519,11

Altres conceptes 519,11 €

PAEG500001 Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus TMF1 d'una
potencia de 34,64KW trifàsic format per:
- 5 caixes de doble aïllament tipus HIMEL sistema 27 o equivalent
- 1 comptador multifunció QUANTUM-D o equivalent
- Fusibles tipus NH 0 de 100A
- ICP M de 50A 4P.
- 1 Interruptor diferencial 63/4/30mA
S'inclou bases portafusibles, barretes de seccionament, material auxiliar de
muntatge, verificació dels comptadors i mà d'obra del muntatge del conjunt.

P- 114  €1.725,66

Altres conceptes 1.725,66 €
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uEG621J93 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V.
S'inclou tecla, caixa d'encastar universal, marc, peça intermitja i material
auxiliar de muntatge.

P- 115  €13,49

BG621J93 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar

€7,11000
Altres conceptes 6,38 €

uEG631B27 Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu alt, encastada

P- 116  €10,18

BG631B27 Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu alt, per a encastar

€3,80000
Altres conceptes 6,38 €

uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió de piqueta a cable de Cu.

P- 117  €23,50

BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

€7,66000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €3,91000

Altres conceptes 11,93 €

uEH117124 Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor
de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W),
amb reactància ferromagnètica AF, instal.lada superficialment al sostre

P- 118  €61,58

BH117120 Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de
planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, per a 1 tub de
fluorescència T26/G13 de 18 W, (1x18W), amb reactància ferromagnètica AF

€45,33000

BHU8T340 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

€8,13000
BHW11000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents,

muntats superficialment
€0,50000

Altres conceptes 7,62 €

uEH2D2360 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades E 27, amb 1
làmpada incandescent de 60 W com a màxim i 230 V de tensió d'alimentació,
dimensions d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209 mm de profunditat,
amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

P- 119  €63,25

BH2D2360 Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades E
27, per a 1 làmpada incandescent de 60 W com a màxim i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209 mm
de profunditat, amb reflector platejat i grau de protecció IP 20

€47,73000

BHU91110 Làmpada incandescent de designació R 63, de 63 mm de diàmetre, amb
casquet E27, de 60 W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 2800 K i un grau de rendiment del color de
Ra=100

€2,06000

Altres conceptes 13,46 €

uEH327M3H Llumenera decorativa tipus aplic per exterior, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent de 60 W, muntat
superficialment en parament vertical

P- 120  €55,95

BH327M30 Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent de 60 W, per a muntar
superficialment

€50,51000

BHW32000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats
superficialment

€0,95000
Altres conceptes 4,49 €

uEH612225 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120
fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret

P- 121  €76,20

BH612220 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència de
120 fins a 175 lúmens, de 2 hores d'autonomia, com a màxim

€68,97000
BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,50000
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Altres conceptes 6,73 €

uEH612325 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175
fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret

P- 122  €112,62

BH612320 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de
175 fins a 300 lúmens, de 2 hores d'autonomia, com a màxim

€105,39000
BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,50000

Altres conceptes 6,73 €

uEHP376F1 Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i portalàmpades
R7s-15, per a una potència de fins a 300 W, alimentació a 230 V i
funcionament a 230 V, cos de planxa d'acer lacat de forma rectangular i lira
de suport, amb reflector rectangular i sense capçal, completament orientable,
grau de protecció IP 20, muntat superficialment

P- 123  €70,25

BHP376F1 Projector per a làmpada halògena de designació QT-DE 12 i portalàmpades
R7s-15, per a una potència de fins a 300 W, alimentació a 230 V i
funcionament a 230 V, cos de planxa d'acer lacat de forma rectangular i lira
de suport, amb reflector rectangular i sense capçal, completament orientable,
grau de protecció IP 20, per a muntar en carril electrificat bifàsic no encastat
o per a muntar superficialment

€51,12000

BHUA7400 Làmpada halògena de designació QT-DE 12, de 12 mm de diàmetre, amb
casquet R7s, de 300 W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color de
Ra=100

€5,67000

Altres conceptes 13,46 €

uEJ4ZU015 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x
131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 124  €18,62

BJ4ZU015 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm

€12,78000
Altres conceptes 5,84 €

uEK25U010 Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca
de connexió d'1/4'', instal·lat

P- 125  €14,30

BK25U010 Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera de 50 mm i
rosca de connexió d'1/4''

€5,32000
Altres conceptes 8,98 €

uEM111520 Detector tèrmic termovelocimètric per a instal.lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat
superficialment. S'inclou material auxiliar pel seu muntatge

P- 126  €26,49

BM111520 Detector tèrmic termovelocimètric per a instal.lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície

€15,40000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,32000

Altres conceptes 10,77 €

uEM121236 Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i
muntada a la paret. S'inclou material auxiliar pel seu muntatge

P- 127  €234,81

BM121230 Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació

€180,36000
BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció €0,59000

Altres conceptes 53,86 €

uEM131221 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.
S'inclou material auxiliar pel seu muntatge

P- 128  €71,75

BM131221 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

€60,45000
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BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes €0,53000

Altres conceptes 10,77 €

uEM131222 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-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'exterior.
S'inclou material auxiliar pel seu muntatge

P- 129  €71,75

BM131222 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-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació exterior

€60,45000

BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes €0,53000
Altres conceptes 10,77 €

uEM141102 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- 130  €18,32

BM141102 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

€7,28000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma €0,27000
Altres conceptes 10,77 €

uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 131  €48,80

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

€39,54000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors €0,28000

Altres conceptes 8,98 €

uEM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 132  €129,05

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

€119,79000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors €0,28000

Altres conceptes 8,98 €

uEMD119C6 Detector magnètic per a PortaP- 133  €47,88

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,30000
BMD119C6 Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90° amb un abast

longitudinal de <= 12 m com a màxim, per a muntar superficialment a la paret
€36,36000

Altres conceptes 11,22 €

uEMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 134  €13,50

BMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, per a fixar mecànicament

€6,77000

Altres conceptes 6,73 €

uEN000001 Subministrament i col·locació de vàlvula de bola de 1/2'', amb anells de tefló,
dues vies amb connexió rosca i temperatura màxima de treball 180ºC.
S'inclou material auxiliar de muntatge. 

P- 135  €13,30

Sense descomposició 13,30 €

uEN000002 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto marca YORK de
1/2'' amb connexió de rosca, PN-16 i temperatura màxima de treball 110ºC.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 136  €11,02

Sense descomposició 11,02 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 29/08/2010 17

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uENL12136 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades
d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 137  €261,34

BNL12136 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt
de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions
roscades d'1''

€171,57000

Altres conceptes 89,77 €

uENL12258 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2500 rpm, de 4,5 m3/h de cabal i de 4,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades
d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 138  €422,11

BNL12258 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2500 rpm, de 4,5 m3/h de cabal i de 4,5 bar de pressió en el punt
de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions
roscades d'1 1/4''

€332,34000

Altres conceptes 89,77 €

uENL13276 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2900 rpm, de 6,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions roscades
d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 139  €572,10

BNL13276 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2900 rpm, de 6,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt
de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140ºC, amb connexions
roscades d'1 1/4''

€482,33000

Altres conceptes 89,77 €

uENL18289 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir
de 2900 rpm, de 8,0 m3/h de cabal i de 5,0 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions roscades
d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 140  €577,51

BNL18289 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de
gir de 2900 rpm, de 8,0 m3/h de cabal i de 5,0 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions roscades
d'1 1/4''

€487,74000

Altres conceptes 89,77 €

uFHQ11H74 Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada
d'incandescència de 300 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

P- 141  €162,15

BHQ11H70 Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada
d'incandescència de 300 W, de forma circular, tancat

€135,25000
BHWQ1000 Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'incandescència €11,20000

Altres conceptes 15,70 €

uGJM6U020 Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions,
elements auxiliars i accessoris necessaris per al seu funcionament, muntat a
la canonada i provat

P- 142  €144,01

BJM6U020 Manòmetre de glicerina DN-100 mm €131,94000
Altres conceptes 12,07 €
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uKEM37311 Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte per a extracció de
fums en cas d'incendi (400º C-2 h), trifàsic per a 400 V o monofàsic per a 230
V de tensió, de 312 mm de diàmetre i 1350 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat.
Inclou:
- Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire, execució en xapa
lacada en blanc de diàmetre de 312 mm

P- 143  €499,12

BEM37310 Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte per a extracció de
fums en cas d'incendi (400º C-2 h), trifàsic per a 400 V o monofàsic per a 230
V de tensió, de 200 mm de diàmetre i 1350 m3/h de cabal màxim d'aire

€462,88000

Altres conceptes 36,24 €

uKEV25C00 Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

P- 144  €452,84

BEV25C00 Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge €425,91000
Altres conceptes 26,93 €

uKEV26LC0 Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

P- 145  €204,45

BEV26LC0 Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge €96,56000
Altres conceptes 107,89 €

mKF5243B7 Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 146  €8,67

BF524300 Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057

€1,95840
BFW524B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 12 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
€0,25200

BFY524B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 12
mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

€0,18000
Altres conceptes 6,28 €

mKF5253B7 Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 147  €9,07

BF525300 Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057

€2,29500
BFW525B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 14 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
€0,29400

BFY525B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 14
mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

€0,20000
Altres conceptes 6,28 €

mKF5273B7 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 148  €9,50

BF527300 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057

€2,63160
BFW527B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 16 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
€0,33900

BFY527B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 16
mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

€0,25000
Altres conceptes 6,28 €

mKF5293B7 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 149  €12,43

BF529300 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057

€3,55980
BFW529B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
€0,47700
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BFY529B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22

mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat
€0,31000

Altres conceptes 8,08 €

uKP744211 Armari Rack 
Inclou:
-Tots accessoris necessàris

P- 150  €3.403,52

BP744210 Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 4 unitats,
amb capacitat fins a 6 llocs de treball, per a xarxa de categoria 5e U/UTP,
xassís rack 10´´, de 300x350x200 mm aproximadament (alçària x amplària x
fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau

€199,74000

Altres conceptes 3.203,78 €

PAMO0001 Previsió cost mà d'obra instal·lació sistema calefacció terra radiant i producció
d'ACS

P- 151  €5.800,00

Sense descomposició 5.800,00 €

uPPRAAC29550 VàlvulaP- 152  €30,62

Sense descomposició 30,62 €



 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

PRESSUPOST Pàg.:29/08/10 1Data:

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED351230 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides
interiors i 3,5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat (P - 77)

4,00030,62 122,48

2 ED351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col.locat (P - 78)

2,000101,37 202,74

3 ED359B46 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de
250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 79)

10,000134,78 1.347,80

4 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 73)

31,32014,61 457,59

5 ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 74)

7,92015,45 122,36

6 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 75)

20,87022,47 468,95

7 ED15E771 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 76)

10,00019,64 196,40

8 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 81)

28,30056,43 1.596,97

9 ED7FR214 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 80)

174,93046,96 8.214,71

CAPÍTOLTOTAL 01.01 12.730,00

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

TITOL 3 EQUIPS I MAQUINÀRIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BJM11405 u Comptador aigua,volumètric,llautó,1'' (MA) (P - 54) 1,0001.544,15 1.544,15

2 ENL12258 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 4,5 m3/h de
cabal i de 4,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per
a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P - 138)

2,000422,11 844,22

3 ENL13276 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm, de 6,5 m3/h de
cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per
a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',

0,000572,10 0,00
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muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P - 139)

4 ENL18289 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
trifàsica de 400 V i règim de gir de 2900 rpm, de 8,0 m3/h de
cabal i de 5,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per
a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P - 140)

0,000577,51 0,00

TITOL 3TOTAL 01.02.01 2.388,37

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

TITOL 3 APARELLS SANITARIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BJ12B211 u Lavabo porcel,senz,ampl. 45-60 cm,c.blanc,preu sup.,mural (MA)
(P - 45)

8,00044,82 358,56

2 BJ13B411 u Lavabo porcel.,doble,ampl.>60cm.,blanc,pre sup.,mural (MA) (P -
46)

1,00087,41 87,41

3 BQU2QJ00 u Pica rentar plats+aixe,+desguàs (MA*) (P - 71) 2,000177,00 354,00

4 BJ14BB11 u Inodor porcel.vitrif.,horitz.,cist.,c.blanc,preu sup.,mural (MA) (P -
47)

9,000268,11 2.412,99

5 BJ11J311 u Banyera planxa acer esmalt.mat.llarg=1,3m.,c.blanc,preu
sup.,p/revestir (MA) (P - 44)

1,00058,42 58,42

6 BJ11J111 u Banyera planxa acer esmalt.mat.,llarg=1m.,c.blanc,preu
sup.,p/revestir (MA) (P - 43)

3,00071,11 213,33

7 BJ42U015 u Dosif.plàstic,160xD=130mm,capac.1l,polsador (P - 48) 6,00014,38 86,28

8 BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò (P - 50)

2,00086,96 173,92

9 BJ46U025 u Seient abatible mural p/dutxa bany adaptat, banqueta 350x450
mm, acer inox. (P - 51)

2,000330,86 661,72

10 EJ4ZU015 u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 124)

6,00018,62 111,72

11 BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre (P - 49)

6,00029,82 178,92

TITOL 3TOTAL 01.02.02 4.697,27

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

TITOL 3 CANONADES I ACCESSORIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KF5293B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P -
149)

60,52012,43 752,26

2 KF5273B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P -
148)

13,4009,50 127,30

3 KF5253B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P -

38,6309,07 350,37

Euro
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147)

4 KF5243B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P -
146)

41,5408,67 360,15

5 BF52A300 m Tub Cu R250 (semidur),DN=25mm,UNE-EN 1057 (MA) (P - 36) 17,4204,59 79,96

6 BFQ37440 m Aïllament (P - 38) 49,4102,95 145,76

7 BFQ38450 m Aïllament (P - 41) 44,1601,88 83,02

8 BFQ37540 m Aïllament (P - 39) 27,1303,60 97,67

9 BFQ38550 m Aïllament (P - 42) 37,4502,17 81,27

10 BFQ37640 m Aïllament (P - 40) 13,3603,89 51,97

TITOL 3TOTAL 01.02.03 2.129,73

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

TITOL 3 VALVULERIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BN314320 u Vàlvula (P - 61) 5,0009,65 48,25

2 BN315320 u Vàlvula es (P - 63) 8,00012,87 102,96

3 BN316320 u Vàlvula (P - 64) 3,00018,82 56,46

4 PPRAAC29550 u Vàlvula (P - 152) 1,00030,62 30,62

5 BNF11A10 u Vàlvula (P - 70) 1,000408,50 408,50

6 BN946420 u Vàlvula (P - 67) 2,000171,73 343,46

7 BNE15200 u Filtre (P - 68) 2,0005,75 11,50

8 BNE16300 u Filtre  (P - 69) 2,0008,37 16,74

9 GJM6U020 u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses
unions, elements auxiliars i accessoris necessaris per al seu
funcionament, muntat a la canonada i provat (P - 142)

1,000144,01 144,01

10 BEU52322DJ7B u Termòmetre (P - 31) 5,00019,61 98,05

TITOL 3TOTAL 01.02.04 1.260,55

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA03

TITOL 3 ESCOMESA I EQUIP DE COMPTATGE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl·lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de
secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada
superficialment (P - 92)

1,000302,15 302,15

2 EG500001 PA Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus
TMF1 d'una potencia de 34,64KW trifàsic format per:

1,0001.725,66 1.725,66
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- 5 caixes de doble aïllament tipus HIMEL sistema 27 o equivalent
- 1 comptador multifunció QUANTUM-D o equivalent
- Fusibles tipus NH 0 de 100A
- ICP M de 50A 4P.
- 1 Interruptor diferencial 63/4/30mA
S'inclou bases portafusibles, barretes de seccionament, material
auxiliar de muntatge, verificació dels comptadors i mà d'obra del
muntatge del conjunt.
 (P - 114)

3 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 98)

4,0003,27 13,08

4 EG31V80F m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de
4x25 mm2, lliure d'halogens. Inclou part proporcional d'accessoris
i material auxiliar de muntatge. (P - 107)

6,00011,57 69,42

TITOL 3TOTAL 01.03.01 2.110,31

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA03

TITOL 3 QUADRES DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG400001 PA Subministrament i col·locació de quadre general de distribució
(QDG), format per armari MERLIN GERIN PRISMA PLUS sistema
G ref.08203 de 30 mòduls o equivalent, de dimensions
1680x600x250 amb porta plena res 08223 o equivalent. En el seu
interior es col·locaran els següents elements:
- Protecció contra sobretensions V-CHECK 4 MPT amb IGA 50A
- 1 diferencial MG 40/4/0,3A
- 9 diferencial MG 40/2/0,03A
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 PIA MG 16A 2P corba C
- 14 PIA MG 10A 2P corba C
S'inclouen borns, connexió dels elements, canalitzacions, suports,
cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per la identificació
de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars actualitzats,
contactes auxiliars i part proporcional pel seu muntatge i
connexionat.  (P - 111)

1,0002.220,59 2.220,59

2 EG400002 PA Subministrament i col·locació de subquadre sala d'instal·lacions
SQ1, format per un cofret MERLIN GERIN PRAGMA 24 de 5 files
per encastar ref- PRA13835 de 120 mòduls de 18mm, de
dimensions 960x610x125 amn porta transparent ref. PRA 15524.
En el seu interior es col·locaran els següents elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions,
suports, cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per la
identificació de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars
actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional d'accessoris
pel seu muntatge i connexionat.

 (P - 112)

1,000615,19 615,19

3 EG400003 PA Subministrament i col·locació de subquadre sala d'instal·lacions
SQ1, format per un cofret MERLIN GERIN PRAGMA 24 de 5 files
per encastar ref- PRA13835 de 120 mòduls de 18mm, de

1,000519,11 519,11
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dimensions 960x610x125 amn porta transparent ref. PRA 15524.
En el seu interior es col·locaran els següents elements:
- 1 PIA MG 20A 4P corba C
- 7 diferencials MG 40/2/0,03A
- 2 PIA MG 16A 2P corba C
- 1 PIA MG 10A 2P corba C
- 2 guardamotor MG 0,40 - 0,63A
- 1 guardamotor MG 0,63 - 1,00A
- 1 guardamotor MG 1,60 - 2,50A
S'inclouen els borns, connexió dels elements, canalitzacions,
suports, cablejat auxiliar, petit material, rètols de fòrmica per la
identificació de cada element, porta-plànols, esquemes unifilars
actualitzats, contactes auxiliars i part proporcional d'accessoris
pel seu muntatge i connexionat.

 (P - 113)

TITOL 3TOTAL 01.03.02 3.354,89

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA03

TITOL 3 INSTAL·LACIÓ INTERIOR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, pentapolar de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge. (P - 106)

25,00014,88 372,00

2 EG31G402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de secció
3x4 mm2, muntat superficialment. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge. (P - 105)

60,0004,15 249,00

3 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de secció
3x2,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris
i material auxiliar de muntatge. (P - 104)

125,0003,13 391,25

4 EG31G206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, lliure d'halogens, tripolar de secció
3x1,5 mm2, col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris
i material auxiliar de muntatge. (P - 103)

150,0002,39 358,50

5 EG329206 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, lliure d'halogens, unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material
auxiliar de muntatge. (P - 108)

200,0000,89 178,00

6 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, lliure d'halogens, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col.locat en tub. Inclou part proporcional d'accessoris i material
auxiliar de muntatge. (P - 109)

250,0001,11 277,50

7 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb
separador i muntada superficialment. S'inclou part proporcional
d'accessoris i suports (P - 99)

10,00012,64 126,40

8 EG2A1A02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm amb
separador i muntada superficialment. S'inclou part proporcional
d'accessoris i suports (P - 100)

10,00015,94 159,40

9 EG2A1B02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm amb
separador i muntada superficialment. S'inclou part proporcional
d'accessoris i suports (P - 101)

18,00017,43 313,74

10 EG22H715 m Tub flexible corrugat de PVC 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,

362,0001,49 539,38
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resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
96)

11 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 - 95)

50,0005,95 297,50

12 EG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 97)

80,0002,46 196,80

13 EG151622 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada superficialment. Inclou part
proporcional d'ancoratges (P - 93)

30,00013,26 397,80

TITOL 3TOTAL 01.03.03 3.857,27

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA03

TITOL 3 MECANISMES I LLUMINÀRIES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH612225 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia,
com a màxim, muntada superficialment a la paret (P - 121)

16,00076,20 1.219,20

2 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com
a màxim, muntada superficialment a la paret (P - 122)

14,000112,62 1.576,68

3 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V. S'inclou tecla, caixa d'encastar universal, marc, peça
intermitja i material auxiliar de muntatge. (P - 115)

45,00013,49 607,05

4 EG631B27 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb
tapa protegida, preu alt, encastada (P - 116)

60,00010,18 610,80

5 EH327M3H u Llumenera decorativa tipus aplic per exterior, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada
incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament
vertical (P - 120)

10,00055,95 559,50

6 FHQ11H74 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva,
amb làmpada d'incandescència de 300 W, de forma circular,
tancat i muntat amb lira (P - 141)

4,000162,15 648,60

7 EHP376F1 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i
portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos de planxa d'acer
lacat de forma rectangular i lira de suport, amb reflector
rectangular i sense capçal, completament orientable, grau de
protecció IP 20, muntat superficialment (P - 123)

12,00070,25 843,00

8 EH117124 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència
T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància ferromagnètica AF,
instal.lada superficialment al sostre (P - 118)

2,00061,58 123,16

9 EH2D2360 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades E 27,
amb 1 làmpada incandescent de 60 W com a màxim i 230 V de
tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 163 mm de
diàmetre i 209 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20 i col·locada encastada (P - 119)

40,00063,25 2.530,00

Euro



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

PRESSUPOST Pàg.:29/08/10 7Data:

TITOL 3TOTAL 01.03.04 8.717,99

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA03

TITOL 3 XARXA DE TERRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra. Inclou part proporcional d'accesoris i
material auxiliar de muntatge. (P - 110)

160,00010,49 1.678,40

2 EG000001 u Subministre i col·locació de caixa de terres Quintela PCT-C amb
pont seccionador de pletina de coure. Inclou part proporcional
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.  (P - 91)

1,00016,64 16,64

3 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió
de piqueta a cable de Cu. (P - 117)

7,00023,50 164,50

TITOL 3TOTAL 01.03.05 1.859,54

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ04

TITOL 3 EQUIPS I MAQUINÀRIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE221N9M u Caldera de condensació de gas natural amb cremador atmosfèric,
mural, de 34 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per a
calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària amb acumulador, amb vàlvules, vas
d'expansió i conjunt d'accessoris, col.locada (P - 82)

1,0003.171,17 3.171,17

2 1E3635BF u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
10)

7,000110,14 770,98

3 1E3645BF u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
11)

3,000122,09 366,27

4 1E3655BF u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
12)

6,000134,04 804,24

5 1E3665BF u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
13)

1,000159,45 159,45

6 1E3675BF u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
14)

1,000171,40 171,40

7 1E3685BF u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria

1,000183,35 183,35
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termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
15)

8 1E3695BF u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
16)

3,000199,79 599,37

9 1E36A5BF u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
17)

1,000211,74 211,74

10 1E36B5BF u Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
18)

3,000223,69 671,07

11 1E36D5BF u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic (P -
19)

2,000252,08 504,16

12 EEZ52320 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema
monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic,
acoblat al radiador (P - 90)

28,00050,84 1.423,52

13 ENL12136 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de
cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per
a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P - 137)

2,000261,34 522,68

14 165070 u Vàlvula antiretorn (P - 6) 5,0005,55 27,75

15 EN000002 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto
marca YORK de 1/2'' amb connexió de rosca, PN-16 i
temperatura màxima de treball 110ºC. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 136)

2,00011,02 22,04

16 EN000001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola de 1/2'', amb
anells de tefló, dues vies amb connexió rosca i temperatura
màxima de treball 180ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 135)

4,00013,30 53,20

TITOL 3TOTAL 01.04.01 9.662,39

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ04

TITOL 3 CANONADES I ACCESSORIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BF529500 m Tub  (P - 35) 300,0005,70 1.710,00

2 EE618052 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb
una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 25 mm de
gruix i muntat exteriorment adherit (P - 83)

300,00071,50 21.450,00

TITOL 3TOTAL 01.04.02 23.160,00

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

Euro
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CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ04

TITOL 3 VALVULERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN000001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola de 1/2'', amb
anells de tefló, dues vies amb connexió rosca i temperatura
màxima de treball 180ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 135)

6,00013,30 79,80

2 EN000002 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto
marca YORK de 1/2'' amb connexió de rosca, PN-16 i
temperatura màxima de treball 110ºC. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 136)

2,00011,02 22,04

3 165070 u Vàlvula antiretorn (P - 6) 5,0005,55 27,75

TITOL 3TOTAL 01.04.03 129,59

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA05

TITOL 3 EQUIPS I MAQUINÀRIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 175510 PA Grup Hidràulic format per:
- 2 Termòmetre
- 2 Claus de pas amb vàlvules antiretorn
-Bomba de circulació
-Cabalímetre
-Manòmetre
-Vàlvula de seguretat 
-Aïllament Tèrmic (P - 9)

2,000368,00 736,00

2 BJAB1410 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat,
amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà. Inclou 4
vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat. (P - 52)

1,0001.405,28 1.405,28

3 BJAB1510 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat,
amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà. Inclou 4
vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat. (P - 53)

1,0002.029,75 2.029,75

4 1EA1U0A0 u Instal·lació de sistema de captació solar amb 2 captadors, segons
especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent la base de
recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les canonades del
camp de col·lectors de coure amb aïllament. Cal assegurar un
rendiment annual mínim del 30% de subministrament d’aigua
calenta sanitària. S’inclou tot el necessari per deixar la instal·lació
en correcta funcionament, indicacions del fabricant i de la direcció
facultativa, plànols, esquemes i memòria de projecte especific
d'aprofitament solar per a produir aigua calenta sanitaria. (P - 20)

1,0003.826,28 3.826,28

5 162016 u Unió de captadors Solaris (P - 4) 64,5002,52 162,54

6 MO0001 PA Previsió cost mà d'obra instal·lació sistema calefacció terra
radiant i producció d'ACS (P - 151)

1,0005.800,00 5.800,00

7 154820 PA Omplerta de la Instal·lació
Inclou:
- Dipòsit d'omplerta
-Comptador d'aigua
-Vàlvula antiretorn
-3 vàlvules de tall
-1 Manòmetre
-1 Filtre
-1 Vàlvula de buidat 
-Líquid anti-congelant (P - 2)

1,000165,55 165,55

Euro
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8 BEU4U023 u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D (P - 30)

1,000102,25 102,25

TITOL 3TOTAL 01.05.01 14.227,65

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA05

TITOL 3 CANONADES I ACCESSORIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BF529500 m Tub  (P - 35) 12,0005,70 68,40

TITOL 3TOTAL 01.05.02 68,40

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA05

TITOL 3 REGULACIÓ I CONTROL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BEVG2651 u Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces
mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió nominal
de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de
3/4'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix
consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les
lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos
per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte
per a muntatge vertical u horitzontal (P - 33)

1,000486,72 486,72

2 KEV26LC0 u Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat (P - 145)

1,000204,45 204,45

3 KEV25C00 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 144)

1,000452,84 452,84

4 154820 PA Omplerta de la Instal·lació
Inclou:
- Dipòsit d'omplerta
-Comptador d'aigua
-Vàlvula antiretorn
-3 vàlvules de tall
-1 Manòmetre
-1 Filtre
-1 Vàlvula de buidat 
-Líquid anti-congelant (P - 2)

1,000165,55 165,55

TITOL 3TOTAL 01.05.03 1.309,56

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ06

TITOL 3 EQUIPS I MAQUINÀRIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BEDD21B1 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2 vies de
sortida d'aire, de 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'') para

2,0001.500,00 3.000,00

Euro



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

PRESSUPOST Pàg.:29/08/10 11Data:

líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte
estat de funcionament.
- Aïllament tèmic (P - 24)

2 BEDD21D1 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2 vies de
sortida d'aire, de 3,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'') para
líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte
estat de funcionament.
- Aïllament tèmic (P - 25)

8,0001.570,00 12.560,00

3 BEDD21E1 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2 vies de
sortida d'aire, de 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'') para
líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte
estat de funcionament.
- Aïllament tèmic (P - 26)

6,0001.720,08 10.320,48

4 BEDD21F1 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 2 vies de
sortida d'aire, de 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410 A.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 6,4 (1/4'') para
líquid i 12,7 (1/2'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte
estat de funcionament.
- Aïllament tèmic (P - 27)

7,0001.790,80 12.535,60

5 BED51171EBNV u Unitat exterior bomba de calor de volum de refrigerant variable de
2 tubs R-410A de 40 kW DC inverter.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior de Ø 12,7 (1/2'') para
líquid i 28,6 (1'' 1/8'') per a gas
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte
estat de funcionament. (P - 23)

1,00014.100,00 14.100,00

6 BEJT2911 u Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3 comportes
(free cooling), sistema d'instal.lació de 2 tubs, cabal nominal de
2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de
panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament de poliuretà, configuració horitzontal, bateria de calor de
tub de coure amb aletes d'alumini de 20 kW (aire (15°/20%) ),
secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb

1,0003.087,91 3.087,91

Euro



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS D´UNA LLAR D´INFANTS

PRESSUPOST Pàg.:29/08/10 12Data:

transmisió per corretja i filtres plans d'eficàcies F7 i F9 i secció de
retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió per
corretja.
Inclou:
-Ud.Suministre i montatge de tub de coure frigorífic per a
interconnexió entre unitat interior i exterior.
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte
estat de funcionament. (P - 28)

7 BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar. 
Inclou:
-Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire, execució de
xapa lacada en blanc de diàmetre de 150mm (P - 29)

3,00058,09 174,27

8 KEM37311 u Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400º C-2 h), trifàsic per a 400
V o monofàsic per a 230 V de tensió, de 312 mm de diàmetre i
1350 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat.
Inclou:
- Subministre i montatge de boques d'extracció d'aire, execució
en xapa lacada en blanc de diàmetre de 312 mm (P - 143)

1,000499,12 499,12

TITOL 3TOTAL 01.06.01 56.277,38

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ06

TITOL 3 DIFUSIÓ D'AIRE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BE51HP10 m2 m2 Condcute de lana de vidre d'alta densitat aglomerada i
recoberta ambdos cares del panell amb alumini marca
CLIMAVER PLUS, amb resines termoenduribles per a conductes
d'impulsió i retorn.
Inclou:
-Suports normalitzats per a la sustentació de conductes.
-Varis per a deixar el conjunt final de la instal·lació en perfecte
estat de funcionament (P - 22)

0,00013,44 0,00

2 EEK27777 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x150 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 84)

12,00024,38 292,56

3 EEK27A37 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 85)

6,00022,56 135,36

TITOL 3TOTAL 01.06.02 427,92

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ06

TITOL 3 VALVULERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN000002 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de llauto
marca YORK de 1/2'' amb connexió de rosca, PN-16 i
temperatura màxima de treball 110ºC. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 136)

2,00011,02 22,04

2 165070 u Vàlvula antiretorn (P - 6) 1,0005,55 5,55

3 BN314420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16
bar de PN, de bronze, preu alt (P - 62)

14,00010,48 146,72

4 BN4284D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 40 mm 17,00026,50 450,50

Euro
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de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, preu superior (P -
65)

5 BK223210 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a
roscar, de diàmetre nominal 1´´, 0,2 a 0,5 bar de pressió (P - 55)

2,000230,76 461,52

6 BEUBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i embut  de desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' (P - 32)

4,00018,84 75,36

7 EK25U010 u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de
50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat (P - 125)

15,00014,30 214,50

8 BEU52322DJ7B u Termòmetre (P - 31) 6,00019,61 117,66

TITOL 3TOTAL 01.06.03 1.493,85

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ06

TITOL 3 REGULACIÓ I CONTROL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV21A20 u Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre i commutador
de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada (P - 88)

2,000108,31 216,62

2 EEV21A00 u Sonda de temperatura (free coling), amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 87)

2,00096,51 193,02

3 BN716450 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt (P - 66)

1,000234,77 234,77

4 EEV28D10 u Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat (P - 89)

4,00083,93 335,72

5 EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C,
de doble contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment (P - 86)

0,00063,80 0,00

TITOL 3TOTAL 01.06.04 980,13

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS07

TITOL 3 DETECCIÓ INCENDIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM121236 u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble
alimentació i muntada a la paret. S'inclou material auxiliar pel seu
muntatge (P - 127)

1,000234,81 234,81

2 EM131222 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-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col.locada a l'exterior. S'inclou material auxiliar pel
seu muntatge (P - 129)

1,00071,75 71,75

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. S'inclou material auxiliar pel
seu muntatge (P - 128)

2,00071,75 143,50

4 EM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal.lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
de superfície, muntat superficialment. S'inclou material auxiliar pel
seu muntatge (P - 126)

11,00026,49 291,39

5 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons

4,00018,32 73,28

Euro
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norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 130)

6 EG310001 m Subministrament i col·locació de cable 2x1.5mm² vermell i
resistent al foc per sistema de detecció d'incendi. (P - 102)

79,4001,67 132,60

7 EG21H71J m Subministrament i col·locació de tub blindat de PVC PROTER
M20 o equivalent de color gris i grau de força 9, amb part
proporcional d'accessoris pel seu muntatge. (P - 94)

79,4004,62 366,83

8 EG151622 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada superficialment. Inclou part
proporcional d'ancoratges (P - 93)

3,00013,26 39,78

9 EMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
(P - 134)

4,00013,50 54,00

TITOL 3TOTAL 01.07.01 1.407,94

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS07

TITOL 3 EXTINCIÓ INCENDIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 131)

6,00048,80 292,80

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 132)

4,000129,05 516,20

TITOL 3TOTAL 01.07.02 809,00

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE GAS08

TITOL 3 EQUIPS I MAQUINÀRIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 165020 PA Comptador de designació G-4 d'acord amb normativa de la
companyia subministradora. 
Cabal màxim de 6m3/h (P - 5)

1,000248,00 248,00

2 16410634 PA Armari de regulació de designació G-4 amb normativa de la
companyia subministradora.
Cabal màxim de 6m3/h (P - 8)

1,000266,00 266,00

TITOL 3TOTAL 01.08.01 514,00

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE GAS08

TITOL 3 CANONADES I ACCESSORIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BF529500 m Tub  (P - 35) 6,0005,70 34,20

2 BF52B300 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 (P - 37)

4,0005,95 23,80

3 15507901 PA Tija normalitzada escomesa
DN 80mm amb transició de polietilè de 90 mm de diàmetre (P - 3)

2,50074,50 186,25

TITOL 3TOTAL 01.08.02 244,25

Euro
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OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE GAS08

TITOL 3 VALVULERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BK71U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60708 (P - 56)

2,0006,42 12,84

2 BK71U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60708 (P - 57)

2,00039,93 79,86

3 EK25U010 u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de
50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat (P - 125)

3,00014,30 42,90

TITOL 3TOTAL 01.08.03 135,60

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1P141212 u Conjunt de Preses.
Inclou:
-4 preses de corrent 
-2 preses tipus RJ 45 de categoria 6 (P - 21)

8,00044,40 355,20

2 KP744211 u Armari Rack 
Inclou:
-Tots accessoris necessàris (P - 150)

0,0003.403,52 0,00

3 16000001 PA Instal·lació interior de telecomunicacions. S'inclou la part
proporcional de connexió a la xarxa de telecomunicacions de
l'edifici existent. (P - 7)

1,000586,50 586,50

CAPÍTOLTOTAL 01.09 941,70

OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ANTI-INTRUSIÓ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BMD1AVF6 u Detector d'infraroig i radar, combinat, amb una cobertura lateral
de <= 12 m, com a màxim, amb un abast longitudinal de <= 15 m,
com a màxim, per a muntar superficialment a la paret (P - 60)

6,00084,09 504,54

2 EMD119C6 u Detector magnètic per a Porta (P - 133) 11,00047,88 526,68

3 BM132312 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col.locació exterior (P - 59)

1,000146,57 146,57

4 BM131212 u Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col.locació exterior (P - 58)

1,00060,45 60,45

5 CA961CGGPRS u Central alarmes ip c/teclat, y gprs 96 z, ref. CA96ICGPRS de la
serie Sistema KNX de JUNG (P - 72)

1,0001.020,00 1.020,00

6 BF523300 m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057Tub  (P - 34)

12,0001,61 19,32

CAPÍTOLTOTAL 01.10 2.277,56

Euro
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OBRA PRESSUPOST  LLAR D'INFANTS01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 05000001 U Aplicació mesures de seguretat i salut (P - 1) 1,00024.703,76 24.703,76

CAPÍTOLTOTAL 01.11 24.703,76

Euro
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.02.01 Equips i Maquinària 2.388,37
Titol 3 01.02.02 Aparells Sanitaris 4.697,27
Titol 3 01.02.03 Canonades i Accessoris 2.129,73
Titol 3 01.02.04 Valvuleria 1.260,55

01.02 Instal·lació FontaneriaCapítol 10.475,92

Titol 3 01.03.01 Escomesa i Equip de comptatge 2.110,31
Titol 3 01.03.02 Quadres de Protecció i Comandament 3.354,89
Titol 3 01.03.03 Instal·lació Interior 3.857,27
Titol 3 01.03.04 Mecanismes i Lluminàries 8.717,99
Titol 3 01.03.05 Xarxa de Terres 1.859,54

01.03 Instal·lació ElèctricaCapítol 19.900,00

Titol 3 01.04.01 Equips i Maquinària 9.662,39
Titol 3 01.04.02 Canonades i Accessoris 23.160,00
Titol 3 01.04.03 Valvuleria 129,59

01.04 Instal·lació CalefaccióCapítol 32.951,98

Titol 3 01.05.01 Equips i Maquinària 14.227,65
Titol 3 01.05.02 Canonades i Accessoris 68,40
Titol 3 01.05.03 Regulació i Control 1.309,56

01.05 Instal·lació Captació Solar TèrmicaCapítol 15.605,61

Titol 3 01.06.01 Equips i Maquinària 56.277,38
Titol 3 01.06.02 Difusió d'aire 427,92
Titol 3 01.06.03 Valvuleria 1.493,85
Titol 3 01.06.04 Regulació i Control 980,13

01.06 Instal·lació de Ventilació i ClimatitzacióCapítol 59.179,28

Titol 3 01.07.01 Detecció Incendis 1.407,94
Titol 3 01.07.02 Extinció Incendis 809,00

01.07 Instal·lació de Protecció contra IncendisCapítol 2.216,94

Titol 3 01.08.01 Equips i Maquinària 514,00
Titol 3 01.08.02 Canonades i Accessoris 244,25
Titol 3 01.08.03 Valvuleria 135,60

01.08 Instal·lació de GasCapítol 893,85

141.223,58

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Instal·lació Sanejament 12.730,00
Capítol 01.02 Instal·lació Fontaneria 10.475,92
Capítol 01.03 Instal·lació Elèctrica 19.900,00
Capítol 01.04 Instal·lació Calefacció 32.951,98
Capítol 01.05 Instal·lació Captació Solar Tèrmica 15.605,61
Capítol 01.06 Instal·lació de Ventilació i Climatització 59.179,28
Capítol 01.07 Instal·lació de Protecció contra Incendis 2.216,94
Capítol 01.08 Instal·lació de Gas 893,85
Capítol 01.09 Instal·lació de Telecomunicacions 941,70
Capítol 01.10 Instal·lació Anti-Intrusió 2.277,56
Capítol 01.11 Seguretat i Salut 24.703,76

01 Pressupost  LLAR D'INFANTSObra 181.876,60

181.876,60

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost LLAR D'INFANTS 181.876,60
181.876,60

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

181.876,60PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

23.643,9613,00 % Despeses Generals SOBRE 181.876,60..............................................................

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 181.876,60................................................................... 10.912,60

Subtotal 216.433,16

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 216.433,16€

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

( DOS-CENTS SETZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS )
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