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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 1Fecha:

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 01
DERRIBOSTITOL 3 DE

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G21R0002

MEDICIÓN  DIRECTA 99,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G21H0002

MEDICIÓN  DIRECTA 29,000

m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G219U020

MEDICIÓN  DIRECTA 360,000

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G219U030

MEDICIÓN  DIRECTA 1.000,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 01
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 TI

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G221U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desbroce 6.470,000 0,500 3.235,000

TOTAL MEDICIÓN 3.235,000

m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

2 G225U007

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pantallas 9,000 5.750,000 51.750,000

C#*D#*E#*F#2 Zapatas 411,520 411,520

TOTAL MEDICIÓN 52.161,520

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G226U030

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 2Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capa de gravas solera 0,150 5.750,000 862,500

TOTAL MEDICIÓN 862,500

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
CIMENTACIONESCAPÍTOL 02
PANTALLASTITOL 3 PA

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G3G5U205

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 315,000 23,000 7.245,000

TOTAL MEDICIÓN 7.245,000

m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat

2 G3GZ0010

MEDICIÓN  DIRECTA 315,000

m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3 G3GZU015

MEDICIÓN  DIRECTA 315,000

m2 Enderroc de coronament de pantalla de 100 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G3GZU100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 315,000 1,000 315,000

TOTAL MEDICIÓN 315,000

m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G3GZU020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjado superior 1,500 1,000 20,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Forjado inferior 0,500 200,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 130,000

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

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 512.540,000 512.540,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 3Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 512.540,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
CIMENTACIONESCAPÍTOL 02
ZAPATASTITOL 3 ZA

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zapatas1 2,100 2,100 0,570 95,000 238,802

C#*D#*E#*F#2 Zapatas2 2,620 2,600 0,730 35,000 174,047

TOTAL MEDICIÓN 412,849

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist2 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zapata1 13,358 95,000 1.269,010

C#*D#*E#*F#2 Zapata2 17,742 35,000 620,970

TOTAL MEDICIÓN 1.889,980

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat3 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura zapatas 0,015 130,000 7.850,000 15.307,500

TOTAL MEDICIÓN 15.307,500

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 03
ESCALERASTITOL 3 ES

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón de 40x20 cm, como màximo, con superficie superior acabada
con corindón 

1 G450001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL MEDICIÓN 18,000

m Barandilla de acero galvanizado en caliente, formada por dos hileras de tubos de 50mm de diámetro exterior de 3,2mm
de espesor, separados verticalmente 50cm y por montantes del mismo diámetro y espesor de 1m de altura separados
1m, con zócalo de pletina de 150 x 3mm y fijación al suelo mediante placas de 150 x 150 x 4mm y tornillos tipo HILTI
M-12

2 GB12UA10

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 4Fecha:

C#*D#*E#*F#1 18,000 2,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 36,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 03
FORJADOSTITOL 3 FO

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Formació de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretensat de 29 a 30 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 209,2 a 281,2 mkN de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 400
a 600 kg/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i
una quantia de 0,076 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

1 14LV95QJ

MEDICIÓN  DIRECTA 5.750,000

m2 Sostres de 17+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 400 a 500 kp/m2, amb revolto de morter de ciment i
semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,81 m, llum <6 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer B 500 S en barres
corrugades per a armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,080
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I, abocat amb cubilot

2 14LDU030

MEDICIÓN  DIRECTA 5.750,000

m Jácena prefabricada de hormigón pretensado en forma de T invertida, 40 cm del nervio 50 cm de altura del talón y 80 cm
de altura total con un momento flector máximo de 820 a 1120 kNm, colocada 

3 G4LJ

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 93,500 10,000 935,000

TOTAL MEDICIÓN 935,000

dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col�locat4 G4ZBU010

MEDICIÓN  DIRECTA 1.184,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 03
PILARESTITOL 3 PI

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500 8,000 130,000 260,000

TOTAL MEDICIÓN 260,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura longitudinal 202,000 130,000 26.260,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 5Fecha:

C#*D#*E#*F#2 Cercos exteriores 145,000 130,000 18.850,000

C#*D#*E#*F#3 Cercos interiores 102,300 130,000 13.299,000

TOTAL MEDICIÓN 58.409,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
IMPERMEABILIZACIÓNCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G226U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capa de gravas sobre cubierta 6.069,000 0,470 2.852,430

TOTAL MEDICIÓN 2.852,430

m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col�locada

2 G774U002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.069,000 6.069,000

TOTAL MEDICIÓN 6.069,000

m2 Capa compressió formigó HM-20/P/20/IIa, 15 cm de gruix, inclós l'estessa, vibrat i compactació.3 G7794U

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.069,000 6.069,000

TOTAL MEDICIÓN 6.069,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
DRENAJECAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica1 G781U010

MEDICIÓN  DIRECTA 6.069,000

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

2 GD5AU011

MEDICIÓN  DIRECTA 27,000

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col�locat

3 G7B1U010

MEDICIÓN  DIRECTA 6.069,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 6Fecha:

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

4 GD75U010

MEDICIÓN  DIRECTA 45,000

m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col�locats a l'extradós de la barrera de
seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5 GDG3U010

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat6 G450U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.069,000 0,080 485,520

TOTAL MEDICIÓN 485,520

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

7 GDD1U012

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m2 Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40 mm de paso de malla, con marco de pasamano de acero y pletinas
portantes de 20x2 mm, anclada con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l 

8 GD5001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 0,200 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
ACABADOSCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

1 E9C1R010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 200,000 2,000 400,000

TOTAL MEDICIÓN 400,000

m2 Pintat de paraments verticals i horitzontals interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d´acabat

2 E898R012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilares 1.768,000 2,000 3.536,000

C#*D#*E#*F#2 Paredes 1.071,000 2,000 2.142,000

C#*D#*E#*F#3 Pavimento 5.750,000 2,000 11.500,000

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 17.178,000

u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

3 EABGR030

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada

4 EABGR045

MEDICIÓN  DIRECTA 26,000

u Finestra d'alumini anoditzat, de la marca TECHNAL gama alta o equivalent, amb una fulla fixa, per a un buit d'obra de
60x60 cm, de qualitat 3 i classe A1 segons resultats d'assaigs, inclòs tapajunts, ferramenta per a penjar i maneta,
totalment col.locada

5 EAF1R302

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, col.locat amb lllistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

6 EC15R031

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 amb
additiu especial concentrat inclusor d'aire ref. DRconc de la sèrie DRAINING de HUMICONTROL, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

7 E81111PDBSAI

MEDICIÓN  DIRECTA 372,000

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior fins a 3,00 m d'alçada amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF,
inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, racons, reglada de sòcol i cantoneres de
reforç de PVC. C.Amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

8 E812I001

MEDICIÓN  DIRECTA 1.000,000

m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

9 GBA33001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Líneas plazas 580,000 580,000

C#*D#*E#*F#2 Marcas viales 51,100 51,100

TOTAL MEDICIÓN 631,100

u Placa circular d'alumini de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

10 GBB5U412

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro



0

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 8Fecha:

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
ACCESOSTITOL 3 AC

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Sistema de lector de targetes i exprendedor de tickets, mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax Private,
possibilitat de programar caducitat i connexió a PC per a registre d'incidències i programació de targetes, incloent
alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i
programat

1 HBBJ001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Sistema de lector de targetes i introducció de tickets, mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax Memokey
Fermax, possibilitat de programar caducitat i connexió a PC per a registre d'incidències i programació de targetes, incloent
alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i
programat

2 HBBJ002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Caixer automàtic amb kit d'intercomunicació i control de tikcets invàlids, operacional mode stand-alone o on-line amb
pantalla tàctil a color i impresora tèrmica de tikcets

3 HBBJ003

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Barana d'accés semirrígida, d'acero llaminat y galvanitzat en calent, de 3 mm. d'espesor, instalada 1,05 d'alçada, amb
petit motor 24V, joc de cargoleria

4 HBBJ004

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
ASCENSORTITOL 3 AS

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 3 parades
(6 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

1 ELG5318N

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
CONTRA INCENDIOSTITOL 3 CI

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

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

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 9Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament3 EB927FF1

MEDICIÓN  DIRECTA 70,000

u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment a
la paret

4 EM23144R

MEDICIÓN  DIRECTA 24,000

u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

5 EJ22N126

MEDICIÓN  DIRECTA 760,000

u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge, interruptor d'accionament
manual i connexionat

6 EM15U010

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7 EF21A212

MEDICIÓN  DIRECTA 832,000

u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret

8 EM121436

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Central de detecció de CO, per a 3 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret

9 EM124336

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Detector de CO, muntat superficialment10 EM114005

MEDICIÓN  DIRECTA 34,000

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

11 EM111120

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment12 EM112055

MEDICIÓN  DIRECTA 92,000

u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialment13 EM141002

MEDICIÓN  DIRECTA 42,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 10Fecha:

u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior14 EM133067

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Central de alarmas IP, c/tecla.p/zon.EIB, y GPRS 96 Z EIB ref. CA-96-IC-GPRS de JUNG15 EMD3UA96

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x1,5 mm2, muntat superficialment16 EG342202

MEDICIÓN  DIRECTA 831,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

17 EG23R715

MEDICIÓN  DIRECTA 831,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada18 EG151D11

MEDICIÓN  DIRECTA 267,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
FONTANERÍATITOL 3 FO

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada
superficialment

1 EN11B3L0

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a
un ramal

2 EJM12409

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x25 mm2, col.locat en tub i amb el
desmuntatge inclòs

3 HG311806

MEDICIÓN  DIRECTA 152,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓNTITOL 3 IL

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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 58W, (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF ref. STM155DB de la sèrie STELA de STI,
instal.lada superficialment al sostre

1 EH117324DYAL

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

u Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 4 tubs (bitubo) de
fluorescència T26/G13 de 36W, 2 (2x36W), amb reactància ferromagnètica AF ref. STB250DB de la sèrie STELA de STI,
instal.lada suspesa

2 EH117536EBD3

MEDICIÓN  DIRECTA 321,000

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 al sostre

3 EH612224

MEDICIÓN  DIRECTA 186,000

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

4 EG631158

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub5 EG327906

MEDICIÓN  DIRECTA 105,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

6 EG23R515

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

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

7 EGD1441E

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat8 EG641173

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat9 EG621193

MEDICIÓN  DIRECTA 24,000

u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment
a la paret

10 EMD119C6

MEDICIÓN  DIRECTA 67,000

u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, fixat mecànicament11 EPD6122M

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada12 EG151D11

MEDICIÓN  DIRECTA 532,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub13 EG326206

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:17/02/11 12Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 2.351,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub14 EG326406

MEDICIÓN  DIRECTA 2.003,000

u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra col.lectiva de baixada i 8 parades

15 GGL001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col.locada sobre parament vertical
amb elements de suport

16 EG2DF6F1

MEDICIÓN  DIRECTA 930,000

u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic,
muntada

17 EG1N321F

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema UNESA numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 150 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-1 i els fusibles,
muntada superficialment

18 EG11U925

MEDICIÓN  DIRECTA 24,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment

19 EG112592

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat
superficialment

20 EG516742

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Instal.lació elèctrica per aparcament segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte. Formada per:Quadre
de comandament:- 1 ICP de 63 A amb 4 diferencials de 40 A -30 mA i 5 relés diferencials de 40 A - 300 mA.- 2
subquadres per a cos zones formats per: 2 PIA de 15 A, 1 de 20 A i 1 de 10 A, per a les línies d'enllumenat intensiu de
soterrani, preses de corrent i enllumenat d'emergència i senyalització.- 2 subquadres formats per: 2 PIA de 25 A per a les
línies de ventilació.- 2 subquadres formats per: 2 PIA de 15 A per a les línies de bombes d'aigua.- 2 subquadres amb 1
PIA de 15 A per a les línies de detecció d'incendis.- 1 subquadre amb 1 PIA de 15 A per a la línia de porta d'accés. Línies
de distribució indicades als plànols dimensionades segons necessitat de les instal�lacions fins a cadascun dels punts de
presa de corrent, interruptors i punts de llums.Inclou caixes de derivació, canaletes, segellats, i altres elements necessaris
per la correcta instal�lació s/ Reglamentació Vigent.

21 1G11I015

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
INTERFONÍA Y SEGURIDADTITOL 3 IN

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col.locada sobre parament vertical
amb elements de suport

1 EG2DF6F1

MEDICIÓN  DIRECTA 2.103,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub2 EG326206

MEDICIÓN  DIRECTA 1.781,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada3 EG151D11

MEDICIÓN  DIRECTA 104,000

u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada, amb nivell de video 6-12 mm (a escollir),
numero de píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme intern-extern, entrellaçat
2:1 i alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en
alumini per càrrega mínima de 8 kg, carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària
fabricada en acer galvanitzat i pintada al forn instal�lada

4 EPA1U020

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col.locat5 EP32U010

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Micròfon sistema dinàmic unidireccional, impedància 600 ohm resposta de freqüències de 100 a 12000 Hz6 EP33U110

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Columna acústica metàl.lica per a interior o exterior, de 20 W de potència i 4 ohms d'impedància, amb dos altaveus,
col.locada amb fixacions mecàniques al parament

7 EP35U210

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de conversació amb placa de carrer i central de
consergeria, muntat a la paret

8 EP251307

MEDICIÓN  DIRECTA 22,000

u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de conversació i muntat en
armari tancat

9 EP211224

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
INDICADORES OCUPACIÓNTITOL 3 OC

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ELEMENT LLUMINOS DOBLE, VERMELL I VERD, DE 60 MM DE DIAMETRE, INDICADOR DE L'ESTAT DE
VALIDACIO DE LES TARGES, FORMAT AMB LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT

1 FBP1U070

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 232,000

u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment
a la paret

2 EMD119C6

MEDICIÓN  DIRECTA 232,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada3 EG151D11

MEDICIÓN  DIRECTA 232,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
SANITARIOSTITOL 3 SA

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´

1 EJ239121

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell2 EJ13B21B

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a
encastar aparells sanitaris

3 EQ5Z12A0

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

4 EJ2A8125

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fusta5 EC1K1501

MEDICIÓN  DIRECTA 2,500

u Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 70x70 cm, de color blanc, col.locat sobre el paviment, amb aixeta mescladora
cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, inclús desguàs de valvula i sifon, totalment
instal.lada

6 EJ12I010

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Barra de subjecció a wc per a minusvalids, amb tub d'acer inoxidable de 32 mm de d i 80 cm de llargària, fixada
mecànicament

7 EJ1ZI010

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat
500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques

8 EJ42U020

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal
3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat

9 EQ8AU010

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 3 SE

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA DE 90X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT1 FBB22301

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT2 FBBZ1110

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

3 FBB11251

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
SEMÁFOROSTITOL 3 SM

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal.lats i amb el desmuntatge inclòs1 HBBJ1002

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
VENTILACIÓNTITOL 3 VE

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat
sobre bancada

1 EEM22D1H

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

Euro
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u Silenciador per a ventilació túnel, de 3000x1500x2000, col�locat2 GEM0T001

MEDICIÓN  DIRECTA 11,000

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb
suports. Article: ref. CR-10-B de la sèrie Acer Galvanitzat de AIR TUB

3 EE52Q14AD9JW

MEDICIÓN  DIRECTA 4.151,000

m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 800 mm de diàmetre ref. DGG-750-800 de la
sèrie Tub doble amb aïllament tèrmic de AIR TUB, muntada superficialment

4 EE41GGCLD9RT

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTSOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric1 G921U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.750,000 0,400 700,000

C#*D#*E#*F#2 862,500 0,400 345,000

TOTAL MEDICIÓN 1.045,000

Euro
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Pág.:Fecha: 17/02/2011CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €42,09m214LDU030 Sostres de 17+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 400 a 500 kp/m2, amb revolto de
morter de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,81 m, llum <6 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'acer B 500 S en barres corrugades per a armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades
de 15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,080 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I, abocat amb
cubilot

P- 1

(CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €70,09m214LV95QJ Formació de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretensat de 29 a 30 cm d'alçària i 100 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 209,2 a 281,2 mkN de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 400 a 600 kg/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B 500 T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,076 m3/m2 de formigó
HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

P- 2

(SETENTA EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €314,98u1G11I015 Instal.lació elèctrica per aparcament segons el R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte.
Formada per:Quadre de comandament:- 1 ICP de 63 A amb 4 diferencials de 40 A -30 mA i 5 relés
diferencials de 40 A - 300 mA.- 2 subquadres per a cos zones formats per: 2 PIA de 15 A, 1 de 20 A i 1
de 10 A, per a les línies d'enllumenat intensiu de soterrani, preses de corrent i enllumenat d'emergència
i senyalització.- 2 subquadres formats per: 2 PIA de 25 A per a les línies de ventilació.- 2 subquadres
formats per: 2 PIA de 15 A per a les línies de bombes d'aigua.- 2 subquadres amb 1 PIA de 15 A per a
les línies de detecció d'incendis.- 1 subquadre amb 1 PIA de 15 A per a la línia de porta d'accés. Línies
de distribució indicades als plànols dimensionades segons necessitat de les instal�lacions fins a
cadascun dels punts de presa de corrent, interruptors i punts de llums.Inclou caixes de derivació,
canaletes, segellats, i altres elements necessaris per la correcta instal�lació s/ Reglamentació Vigent.

P- 3

(TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €8,72m2E81111PDBSAI Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire ref. DRconc de la sèrie DRAINING de
HUMICONTROL, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 4

(OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €9,05m2E812I001 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior fins a 3,00 m d'alçada amb guix YG, acabat lliscat
amb guix YF, inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, racons,
reglada de sòcol i cantoneres de reforç de PVC. C.Amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

P- 5

(NUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €3,67m2E898R012 Pintat de paraments verticals i horitzontals interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d´acabat

P- 6

(TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €21,96m2E9C1R010 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

P- 7

(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €168,53uEABGR030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col.locada

P- 8

(CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €218,90uEABGR045 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

P- 9

(DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €111,00uEAF1R302 Finestra d'alumini anoditzat, de la marca TECHNAL gama alta o equivalent, amb una fulla fixa, per a un
buit d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A1 segons resultats d'assaigs, inclòs tapajunts,
ferramenta per a penjar i maneta, totalment col.locada

P- 10

(CIENTO ONCE EUROS)

 €21,43uEB927FF1 Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament

P- 11

(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €42,83m2EC15R031 Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, col.locat amb lllistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 12

(CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €60,96m2EC1K1501 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fustaP- 13
(SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €247,30mEE41GGCLD9RT Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 800 mm de diàmetre ref.
DGG-750-800 de la sèrie Tub doble amb aïllament tèrmic de AIR TUB, muntada superficialment

P- 14

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €35,98m2EE52Q14AD9JW Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta,
muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-10-B de la sèrie Acer Galvanitzat de AIR TUB

P- 15

(TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €461,41uEEM22D1H Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa i muntat sobre bancada

P- 16

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €53,50mEF21A212 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 17

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €214,86uEG112592 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema
unesa número 7 i muntada superficialment

P- 18

(DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €212,48uEG11U925 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema
UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 150 mm2 de secció, inclosa
base portafusibles NH T-1 i els fusibles, muntada superficialment

P- 19

(DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €10,55uEG151D11 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastadaP- 20
(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €579,67uEG1N321F Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 1
comptador trifàsic, muntada

P- 21

(QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €3,12mEG23R515 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 22

(TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €3,36mEG23R715 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 23

(TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €14,26mEG2DF6F1 Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col.locada sobre
parament vertical amb elements de suport

P- 24

(CATORCE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €0,58mEG326206 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tubP- 25
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €1,08mEG326406 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tubP- 26
(UN EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €8,64mEG327906 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tubP- 27
(OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,72mEG342202 Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x1,5 mm2, muntat superficialmentP- 28
(UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
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 €269,98uEG516742 Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i
muntat superficialment

P- 29

(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €7,34uEG621193 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastatP- 30
(SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €10,55uEG631158 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu superior, encastada

P- 31

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €7,65uEG641173 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastatP- 32
(SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €20,37uEGD1441E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 33

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €209,32uEH117324DYAL Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb
1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF ref. STM155DB
de la sèrie STELA de STI, instal.lada superficialment al sostre

P- 34

(DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €375,13uEH117536EBD3 Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 4 tubs
(bitubo) de fluorescència T26/G13 de 36W, 2 (2x36W), amb reactància ferromagnètica AF ref.
STB250DB de la sèrie STELA de STI, instal.lada suspesa

P- 35

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €72,60uEH612224 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre

P- 36

(SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €198,79uEJ12I010 Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 70x70 cm, de color blanc, col.locat sobre el paviment, amb
aixeta mescladora cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, inclús
desguàs de valvula i sifon, totalment instal.lada

P- 37

(CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €72,92uEJ13B21B Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a
un taulell

P- 38

(SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €201,91uEJ1ZI010 Barra de subjecció a wc per a minusvalids, amb tub d'acer inoxidable de 32 mm de d i 80 cm de
llargària, fixada mecànicament

P- 39

(DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €103,69uEJ22N126 Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural,
muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 40

(CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €53,71uEJ239121 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 41

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €123,81uEJ2A8125 Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 42

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €72,97uEJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques

P- 43

(SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
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 €18,27uEJ4ZU015 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.locat
amb fixacions mecàniques

P- 44

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €195,91uEJM12409 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat
a una bateria o a un ramal

P- 45

(CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €27.119,05uELG5318N Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 8 persones (600
kg) de 3 parades (6 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa
automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

P- 46

(VEINTISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €32,02uEM111120 Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

P- 47

(TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €28,20uEM112055 Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialmentP- 48
(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €76,26uEM114005 Detector de CO, muntat superficialmentP- 49
(SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €281,83uEM121436 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

P- 50

(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €534,25uEM124336 Central de detecció de CO, per a 3 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

P- 51

(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €33,87uEM133067 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interiorP- 52
(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €16,92uEM141002 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialmentP- 53
(DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €119,70uEM15U010 Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge, interruptor
d'accionament manual i connexionat

P- 54

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €363,67uEM23144R Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 25 m, amb armari i muntada
superficialment a la paret

P- 55

(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €47,75uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

P- 56

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €127,06uEM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

P- 57

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €47,15uEMD119C6 Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <=12 m,
muntat superficialment a la paret

P- 58

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €1.184,40uEMD3UA96 Central de alarmas IP, c/tecla.p/zon.EIB, y GPRS 96 Z EIB ref. CA-96-IC-GPRS de JUNGP- 59
(MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
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 €62,52uEN11B3L0 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'', de 10 bar de pressió nominal, de
llauto, muntada superficialment

P- 60

(SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €472,05uEP211224 Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de
conversació i muntat en armari tancat

P- 61

(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €54,26uEP251307 Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de conversació amb placa de carrer i
central de consergeria, muntat a la paret

P- 62

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €889,19uEP32U010 Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada,
col.locat

P- 63

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €90,74uEP33U110 Micròfon sistema dinàmic unidireccional, impedància 600 ohm resposta de freqüències de 100 a 12000
Hz

P- 64

(NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €127,23uEP35U210 Columna acústica metàl.lica per a interior o exterior, de 20 W de potència i 4 ohms d'impedància, amb
dos altaveus, col.locada amb fixacions mecàniques al parament

P- 65

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €849,67uEPA1U020 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada, amb nivell de video 6-12
mm (a escollir), numero de píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4,
sincronisme intern-extern, entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge
sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en alumini per càrrega mínima de 8 kg, carcassa
d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària fabricada en acer galvanitzat i
pintada al forn instal�lada

P- 66

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €21,86uEPD6122M Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, fixat mecànicamentP- 67
(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €111,60uEQ5Z12A0 Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

P- 68

(CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €153,41uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat

P- 69

(CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €56,69UFBB11251 PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

P- 70

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €143,52UFBB22301 PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA DE 90X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT

P- 71

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €17,15MFBBZ1110 SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA
CLAVAT

P- 72

(DIECISIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €175,80UFBP1U070 ELEMENT LLUMINOS DOBLE, VERMELL I VERD, DE 60 MM DE DIAMETRE, INDICADOR DE
L'ESTAT DE VALIDACIO DE LES TARGES, FORMAT AMB LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT

P- 73

(CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €5,48mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base
de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 74

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €5,12m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 75

(CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €52,91uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 76

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €37,67uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 77

(TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,15m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 78

(DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €7,97m3G225U007 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 79

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €1,15m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 80

(UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €148,01m2G3G5U205 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 81

(CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON UN CENTIMOS)

 €114,62mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5
N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació,
encofrat i desencofrat

P- 82

(CIENTO CATORCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €13,62mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 83

(TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €9,37m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 84

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €85,06m2G3GZU100 Enderroc de coronament de pantalla de 100 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 85

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €73,36mG450001 Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón de 40x20 cm, como màximo, con superficie
superior acabada con corindón 

P- 86

(SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €74,33m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 87
(SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €80,05m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 88
(OCHENTA EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €83,16m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 89
(OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)
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 €1,07kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 90
(UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €27,55m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 91
(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €157,20mG4LJ Jácena prefabricada de hormigón pretensado en forma de T invertida, 40 cm del nervio 50 cm de altura
del talón y 80 cm de altura total con un momento flector máximo de 820 a 1120 kNm, colocada 

P- 92

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €13,25dm3G4ZBU010 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col�locat

P- 93

(TRECE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €7,10m2G7794U Capa compressió formigó HM-20/P/20/IIa, 15 cm de gruix, inclós l'estessa, vibrat i compactació.P- 94
(SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €12,19m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col�locada

P- 95

(DOCE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €1,95m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica

P- 96

(UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €1,52m2G7B1U010 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 97

(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €12,87m3G921U010 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 98
(DOCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €17,65mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 99

(DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €10,13mG974U010 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col�locada

P- 100

(DIEZ EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €26,84m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

P- 101

(VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €245,43tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 102
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €0,25m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 103
(CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €201,24mGB12UA10 Barandilla de acero galvanizado en caliente, formada por dos hileras de tubos de 50mm de diámetro
exterior de 3,2mm de espesor, separados verticalmente 50cm y por montantes del mismo diámetro y
espesor de 1m de altura separados 1m, con zócalo de pletina de 150 x 3mm y fijación al suelo
mediante placas de 150 x 150 x 4mm y tornillos tipo HILTI M-12

P- 104

(DOSCIENTOS UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
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 €16,13m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 105

(DIECISEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €185,70uGBB5U412 Placa circular d'alumini de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 106

(CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €94,85m2GD5001 Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40 mm de paso de malla, con marco de pasamano de
acero y pletinas portantes de 20x2 mm, anclada con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con
hormigonera de 165 l 

P- 107

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €4,62mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 108

(CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €35,40mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 109

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €462,55uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 110

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €16,03mGDG3U010 Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col�locats a l'extradós de la
barrera de seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 111

(DIECISEIS EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €8.030,33uGEM0T001 Silenciador per a ventilació túnel, de 3000x1500x2000, col�locatP- 112
(OCHO MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €4.161,18uGGL001 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de
velocitat, de 2 velocitats, maniobra col.lectiva de baixada i 8 parades

P- 113

(CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €2.536,99uHBBJ001 Sistema de lector de targetes i exprendedor de tickets, mitjançant lector de targetes de proximitat
Fermax Private, possibilitat de programar caducitat i connexió a PC per a registre d'incidències i
programació de targetes, incloent alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades
incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i programat

P- 114

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €2.454,33uHBBJ002 Sistema de lector de targetes i introducció de tickets, mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax
Memokey Fermax, possibilitat de programar caducitat i connexió a PC per a registre d'incidències i
programació de targetes, incloent alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades
incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i programat

P- 115

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €1.201,19uHBBJ003 Caixer automàtic amb kit d'intercomunicació i control de tikcets invàlids, operacional mode stand-alone o
on-line amb pantalla tàctil a color i impresora tèrmica de tikcets

P- 116

(MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €206,76uHBBJ004 Barana d'accés semirrígida, d'acero llaminat y galvanitzat en calent, de 3 mm. d'espesor, instalada 1,05
d'alçada, amb petit motor 24V, joc de cargoleria

P- 117

(DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €2.056,93uHBBJ1002 Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal.lats i amb el desmuntatge inclòsP- 118
(DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €5,10mHG311806 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x25 mm2, col.locat en tub i
amb el desmuntatge inclòs

P- 119

(CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €25.937,44PAPASSUA01 Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2% PEM)P- 120
(VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS)
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m214LDU030 Sostres de 17+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 400 a
500 kp/m2, amb revolto de morter de ciment i semibiguetes de formigó
armat, intereixos 0,81 m, llum <6 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer B
500 S en barres corrugades per a armadures, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,080
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I, abocat amb cubilot

P- 1  €42,09

Otros conceptos 42,09 €

m214LV95QJ Formació de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretensat de
29 a 30 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de
209,2 a 281,2 mkN de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 400 a 600 kg/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer
B 500 T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,076 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

P- 2  €70,09

Otros conceptos 70,09 €

u1G11I015 Instal.lació elèctrica per aparcament segons el R.E.B.T., plànols, esquemes
i memòria del projecte. Formada per:Quadre de comandament:- 1 ICP de
63 A amb 4 diferencials de 40 A -30 mA i 5 relés diferencials de 40 A - 300
mA.- 2 subquadres per a cos zones formats per: 2 PIA de 15 A, 1 de 20 A i
1 de 10 A, per a les línies d'enllumenat intensiu de soterrani, preses de
corrent i enllumenat d'emergència i senyalització.- 2 subquadres formats
per: 2 PIA de 25 A per a les línies de ventilació.- 2 subquadres formats per:
2 PIA de 15 A per a les línies de bombes d'aigua.- 2 subquadres amb 1
PIA de 15 A per a les línies de detecció d'incendis.- 1 subquadre amb 1 PIA
de 15 A per a la línia de porta d'accés. Línies de distribució indicades als
plànols dimensionades segons necessitat de les instal�lacions fins a
cadascun dels punts de presa de corrent, interruptors i punts de
llums.Inclou caixes de derivació, canaletes, segellats, i altres elements
necessaris per la correcta instal�lació s/ Reglamentació Vigent.

P- 3  €314,98

Otros conceptos 314,98 €

m2E81111PDBSAI Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat
inclusor d'aire ref. DRconc de la sèrie DRAINING de HUMICONTROL,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 4  €8,72

Otros conceptos 8,72 €

m2E812I001 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior fins a 3,00 m d'alçada
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs repercussió de malla de
PVC en canvis de materials, formació d'arestes, racons, reglada de sòcol i
cantoneres de reforç de PVC. C.Amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

P- 5  €9,05

B0521200 Guix YF  €0,08800
B81ZI005 Cantonera de PVC de cantell rom  €0,00912
B8Z101AE Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb

un pes mínim de 145 g/m2
 €0,15650

Otros conceptos 8,80 €

m2E898R012 Pintat de paraments verticals i horitzontals interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d´acabat

P- 6  €3,67

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,59500
Otros conceptos 2,08 €

m2E9C1R010 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm
de gruix, per a ús interior intens

P- 7  €21,96

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm  €0,52325
B071R007 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, i sorra granítica amb

250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6
 €1,52817

B9C11312 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, per a ús interior
intens

 €10,98540
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B9CZ2000 Beurada de color  €1,13955
Otros conceptos 7,78 €

uEABGR030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm, amb bastidor
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm
de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada

P- 8  €168,53

BAUCU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm, amb bastidor
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm
de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred

 €151,10000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €12,66000
Otros conceptos 4,77 €

uEABGR045 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm
de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa
d'acer conformada en fred, col.locada

P- 9  €218,90

BAUCU045 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm
de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa
d'acer conformada en fred

 €201,47000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €12,66000
Otros conceptos 4,77 €

uEAF1R302 Finestra d'alumini anoditzat, de la marca TECHNAL gama alta o equivalent,
amb una fulla fixa, per a un buit d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe
A1 segons resultats d'assaigs, inclòs tapajunts, ferramenta per a penjar i
maneta, totalment col.locada

P- 10  €111,00

BAF1R302 Finestra d'alumini anoditzat, amb una fulla fixa, per a un buit d'obra de
60x60 cm, de qualitat 3 i classe A1, segons resultats d'assaigs

 €101,68000

Otros conceptos 9,32 €

uEB927FF1 Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de
15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament

P- 11  €21,43

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,30000
BB927FF1 Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de

15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament
 €14,70000

Otros conceptos 6,43 €

m2EC15R031 Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores, de 3+3 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col.locat amb
lllistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 12  €42,83

BC151700 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell A, unides amb butiral transparent

 €34,25000

Otros conceptos 8,58 €

m2EC1K1501 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 13  €60,96

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,45215

BC1K1500 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm  €37,60000
Otros conceptos 21,91 €

mEE41GGCLD9RT Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de
800 mm de diàmetre ref. DGG-750-800 de la sèrie Tub doble amb
aïllament tèrmic de AIR TUB, muntada superficialment

P- 14  €247,30

BE41GGCLD9RT Tub doble galvanitzat-galvanitzat de diàmetres 750-800 mm, ref.
DGG-750-800 de la serie Tub doble amb aïllament tèrmic de AIR TUB

 €141,86000

BEW4H000 Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm de diàmetre  €18,89000
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Otros conceptos 86,55 €

m2EE52Q14AD9JW Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-10-B
de la sèrie Acer Galvanitzat de AIR TUB

P- 15  €35,98

BE52Q140D9JW Conducte rectangular d'acer galvanitzat de gruix 1 mm unió baioneta, ref.
CR-10-B de la serie Acer Galvanitzat de AIR TUB

 €13,75000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt  €0,80000
Otros conceptos 21,43 €

uEEM22D1H Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat sobre bancada

P- 16  €461,41

BEM22D10 Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa

 €232,73000

BEWM2000 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt  €12,30000
Otros conceptos 216,38 €

mEF21A212 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

P- 17  €53,50

B0A71L00 Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior  €0,51840
BF21A200 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la

norma DIN EN ISO 2440 ST-35
 €13,77000

BFW21A10 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre
2´´1/2, per a roscar

 €14,30100

BFY21A10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat
sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, roscat

 €1,75000

Otros conceptos 23,16 €

uEG112592 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
160 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment

P- 18  €214,86

BG112590 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 160 A, segons esquema Unesa número 7

 €176,12000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €10,33000
Otros conceptos 28,41 €

uEG11U925 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
250 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per
a conductors de fins a 150 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH
T-1 i els fusibles, muntada superficialment

P- 19  €212,48

BG11U925 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 250 A, segons esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm,
apte per a conductors de fins a 150 mm2 de secció, inclosa base
portafusibles NH T-1 i els fusibles

 €166,64000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €10,33000
Otros conceptos 35,51 €

uEG151D11 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció normal, encastada

P- 20  €10,55

BG151D11 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció normal i per a encastar

 €2,38000

Otros conceptos 8,17 €

uEG1N321F Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls, per a 2
comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic, muntada

P- 21  €579,67

BG1N3210 Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2 comptadors
monofàsics i per a 1 comptador trifàsic

 €551,43000

BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors  €19,72000
Otros conceptos 8,52 €
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mEG23R515 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

P- 22  €3,12

BG23R510 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

 €1,69320

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,23000
Otros conceptos 1,20 €

mEG23R715 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

P- 23  €3,36

BG23R710 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

 €1,86660

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,23000
Otros conceptos 1,26 €

mEG2DF6F1 Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm, col.locada sobre parament vertical amb elements de
suport

P- 24  €14,26

BG2DF6F0 Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm

 €6,62000

BGY2ABF1 Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en
calent d'amplària 200 mm per a instal.lació sobre parament vertical

 €3,84000

Otros conceptos 3,80 €

mEG326206 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5
mm2, col.locat en tub

P- 25  €0,58

BG326200 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció
1x1,5 mm2

 €0,29580

Otros conceptos 0,28 €

mEG326406 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4
mm2, col.locat en tub

P- 26  €1,08

BG326400 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4
mm2

 €0,79560

Otros conceptos 0,28 €

mEG327906 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x35
mm2, col.locat en tub

P- 27  €8,64

BG327900 Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x35
mm2

 €7,92540

Otros conceptos 0,71 €

mEG342202 Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x1,5 mm2, muntat
superficialment

P- 28  €1,72

BG342200 Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió nominal, bipolar
de 2x1,5 mm2

 €0,68340

BGW34000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure antihumitat
plans de 750 V de tensió nominal

 €0,33000

Otros conceptos 0,71 €

uEG516742 Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per
a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment

P- 29  €269,98

BG516740 Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble tarifa ,
per a 230 o 400 V, de 30 A

 €267,47000

Otros conceptos 2,51 €

uEG621193 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat

P- 30  €7,34

BG621193 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, per a encastar

 €3,31000
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Otros conceptos 4,03 €

uEG631158 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu superior, encastada

P- 31  €10,55

BG631158 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu superior, per a encastar

 €6,52000

Otros conceptos 4,03 €

uEG641173 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla,
preu alt, encastat

P- 32  €7,65

BG641173 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla,
preu alt, per a encastar

 €3,62000

Otros conceptos 4,03 €

uEGD1441E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra

P- 33  €20,37

BGD14410 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm
de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard

 €9,03000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,78000
Otros conceptos 7,56 €

uEH117324DYAL Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W,
(1x58W), amb reactància ferromagnètica AF ref. STM155DB de la sèrie
STELA de STI, instal.lada superficialment al sostre

P- 34  €209,32

BH117320DYAL Lluminària per a muntar superficialment, amb xassís d'alumini extrusionat
d'acabat blanc, 1550mm de longitud, amb monotub de 58W, alt factor
220V i difusor de policarbonat, ref. STM155DB de la serie STELA de STI

 €197,05000

BHU8T3Q0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

 €4,69000

BHW11000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents,
muntats superficialment

 €0,48000

Otros conceptos 7,10 €

uEH117536EBD3 Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de
cubeta de plàstic, amb 4 tubs (bitubo) de fluorescència T26/G13 de 36W, 2
(2x36W), amb reactància ferromagnètica AF ref. STB250DB de la sèrie
STELA de STI, instal.lada suspesa

P- 35  €375,13

BH117532EBD3 Lluminària per a muntar superficialment, amb xassís d'alumini extrusionat
d'acabat blanc, 2500mm de longitud, amb 4 tubs de 36W en fila de 2, alt
factor 220V i difusor de policarbonat, ref. STB250DB de la serie STELA
de STI

 €351,50000

BHU8T3D0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

 €10,08000

BHW11000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents,
muntats superficialment

 €0,48000

Otros conceptos 13,07 €

uEH612224 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de
120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment al sostre

P- 36  €72,60

BH612220 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència
de 120 fins a 175 lúmens, de 2 hores d'autonomia, com a màxim

 €67,86000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,48000
Otros conceptos 4,26 €

uEJ12I010 Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 70x70 cm, de color blanc,
col.locat sobre el paviment, amb aixeta mescladora cromada amb segell
aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, inclús desguàs
de valvula i sifon, totalment instal.lada

P- 37  €198,79

BJ12I010 Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc  €54,34000
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BJ21I002 Aixeta mescladora per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, amb
transfusor i sortida de 1/2' amb dutxa de telefon flexible d'1,5 m i suport
de paret, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2', amb segell aenor i
sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98

 €66,02000

BJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

 €2,51000

Otros conceptos 75,92 €

uEJ13B21B Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, encastat a un taulell

P- 38  €72,92

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

 €0,36375

BJ13B21B Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, per a encastar

 €61,24000

Otros conceptos 11,32 €

uEJ1ZI010 Barra de subjecció a wc per a minusvalids, amb tub d'acer inoxidable de 32
mm de d i 80 cm de llargària, fixada mecànicament

P- 39  €201,91

BJ1ZI010 Barra de subjecció a wc per a minusvalids, amb tub d'acer inoxidable de
32 mm de d i 80 cm de llargària, amb els complements de muntatge

 €180,97000

Otros conceptos 20,94 €

uEJ22N126 Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i
comandament a distància, mural, muntat superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 40  €103,69

BJ22N126 Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i
comandament a distància, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

 €102,14000

Otros conceptos 1,55 €

uEJ239121 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 41  €53,71

BJ239121 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´

 €41,12000

Otros conceptos 12,59 €

uEJ2A8125 Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´

P- 42  €123,81

BJ2A8125 Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´

 €95,80000

Otros conceptos 28,01 €

uEJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm
d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions
mecàniques

P- 43  €72,97

BJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150
mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.

 €67,20000

Otros conceptos 5,77 €

uEJ4ZU015 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68 x 131 x 150 mm, col.locat amb fixacions mecàniques

P- 44  €18,27

BJ4ZU015 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm

 €12,50000

Otros conceptos 5,77 €

uEJM12409 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal

P- 45  €195,91

BJM12409 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, per a connectar a la bateria o al ramal

 €190,31000
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Otros conceptos 5,60 €

uELG5318N Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i
0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 3 parades (6 m), maniobra universal
simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

P- 46  €27.119,05

BL215310 Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 600 kg de
càrrega útil, 3 parades (6 m) i 0,63 m/s de velocitat

 €884,80000

BL715100 Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 600 kg de càrrega útil i
0,63 m/s de velocitat

 €577,20000

BL915100 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 600 kg de
càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat

 €1.141,54000

BLA423F0 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

 €1.874,13000

BLF15100 Grup tractor per a ascensor hidràulic de 600 kg de càrrega útil i 0,63 m/s
de velocitat

 €11.795,90000

BLJ15113 Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 600 kg de
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 3 parades

 €4.124,09000

BLL1N351 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina
corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 0,63 m/s de velocitat

 €3.595,63000

BLN12310 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de
passatgers de 3 parades i maniobra universal simple

 €51,07000

BLR12100 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb
maniobra universal simple

 €45,63000

BLT14170 Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra universal simple i
0,63 m/s de velocitat

 €186,69000

Otros conceptos 2.842,37 €

uEM111120 Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment

P- 47  €32,02

BM111120 Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície

 €21,45000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,28000
Otros conceptos 10,29 €

uEM112055 Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialmentP- 48  €28,20

BM112050 Detector tèrmic termovelocimètric  €17,68000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,28000

Otros conceptos 10,24 €

uEM114005 Detector de CO, muntat superficialmentP- 49  €76,26

BM114000 Detector de CO  €65,74000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,28000

Otros conceptos 10,24 €

uEM121436 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i
muntada a la paret

P- 50  €281,83

BM121430 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació

 €221,52000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,57000
Otros conceptos 59,74 €

uEM124336 Central de detecció de CO, per a 3 zones, amb indicador de zona, d'avaria,
de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a
la paret

P- 51  €534,25

BM124330 Central de detecció de CO, per a 3 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació

 €478,21000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,57000
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Otros conceptos 55,47 €

uEM133067 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic,
muntada a l'interior

P- 52  €33,87

BM133060 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic  €23,16000
BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,47000

Otros conceptos 10,24 €

uEM141002 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment

P- 53  €16,92

BM141002 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, per a muntar superficialment

 €6,45000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  €0,23000
Otros conceptos 10,24 €

uEM15U010 Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb
placa de muntatge, interruptor d'accionament manual i connexionat

P- 54  €119,70

BM15U010 Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb
placa de muntatge i interruptor d'accionament manual

 €108,98000

Otros conceptos 10,72 €

uEM23144R Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de
25 m, amb armari i muntada superficialment a la paret

P- 55  €363,67

BM231440 Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre (BIE-25), amb mànega
de 25 m, amb armari

 €255,89000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,57000
Otros conceptos 107,21 €

uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 56  €47,75

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

 €38,90000

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000
Otros conceptos 8,58 €

uEM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 57  €127,06

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

 €118,21000

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000
Otros conceptos 8,58 €

uEMD119C6 Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un
abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment a la paret

P- 58  €47,15

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

 €36,13000

Otros conceptos 10,72 €

uEMD3UA96 Central de alarmas IP, c/tecla.p/zon.EIB, y GPRS 96 Z EIB ref.
CA-96-IC-GPRS de JUNG

P- 59  €1.184,40

BMD3UA96 Central de alarmas IP, c/tecla.p/zon.EIB, y GPRS 96 Z ref.
CA-96-IC-GPRS de JUNG

 €980,00000

Otros conceptos 204,40 €

uEN11B3L0 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'', de 10 bar
de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment

P- 60  €62,52

BN11B3L0 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'', de 10
bar de pressió nominal, de llauto

 €38,93000
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Otros conceptos 23,59 €

uEP211224 Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de
reserva, amb secret de conversació i muntat en armari tancat

P- 61  €472,05

BP211220 Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de
reserva, amb secret de conversació

 €214,75000

Otros conceptos 257,30 €

uEP251307 Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de
conversació amb placa de carrer i central de consergeria, muntat a la paret

P- 62  €54,26

BP251307 Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de
conversació amb placa de carrer i central de consergeria, per a muntar a
la paret

 €22,10000

Otros conceptos 32,16 €

uEP32U010 Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones,
amb alimentació integrada, col.locat

P- 63  €889,19

BP32U010 Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones,
amb alimentació integrada

 €631,89000

Otros conceptos 257,30 €

uEP33U110 Micròfon sistema dinàmic unidireccional, impedància 600 ohm resposta de
freqüències de 100 a 12000 Hz

P- 64  €90,74

BP33U110 Micròfon sistema dinàmic unidireccional, impedància 600 ohm resposta
de freqüències de 100 a 12000 Hz

 €77,87000

Otros conceptos 12,87 €

uEP35U210 Columna acústica metàl.lica per a interior o exterior, de 20 W de potència i
4 ohms d'impedància, amb dos altaveus, col.locada amb fixacions
mecàniques al parament

P- 65  €127,23

BP35U210 Columna acústica metàl.lica per a interior o exterior, de 20 W de potència
i 4 ohms d'impedància, amb dos altaveus

 €110,08000

Otros conceptos 17,15 €

uEPA1U020 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada,
amb nivell de video 6-12 mm (a escollir), numero de píxels 440.000,
resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme
intern-extern, entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior
de muntatge sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en alumini
per càrrega mínima de 8 kg, carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor
i columna suport de 5 m d'alçària fabricada en acer galvanitzat i pintada al
forn instal�lada

P- 66  €849,67

BPA1U020 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3'', amb
nivell de video 6-12 mm (a escollir), numero de píxels 440.000, resolució
420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme intern-extern,
entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de
muntatge sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en alumini
per càrrega mínima de 8 Kg, carcassa d'intempèrie amb parasol i
calefactor i columna suport de 5 m d'alçària fabricada en acer galvanitzat
i pintada al forn

 €785,34000

Otros conceptos 64,33 €

uEPD6122M Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, fixat
mecànicament

P- 67  €21,86

BPD6122M Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, per a
fixar mecànicament

 €15,43000

Otros conceptos 6,43 €

uEQ5Z12A0 Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell
interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells
sanitaris

P- 68  €111,60
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Otros conceptos 111,60 €

uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61°C,  instal.lat

P- 69  €153,41

BQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presencia, fabricat
en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61ºC

 €136,26000

Otros conceptos 17,15 €

UFBB11251 PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA MECÀNICAMENT

P- 70  €56,69

BBM12602 PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

 €43,72000

Otros conceptos 12,97 €

UFBB22301 PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA DE 90X90 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

P- 71  €143,52

BBM1APD1 PLACA INFORMATIVA DE 90X90 CM AMB PINTURA NO
REFLECTORA

 €130,55000

Otros conceptos 12,97 €

MFBBZ1110 SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2
MM, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT

P- 72  €17,15

BBMZ1B20 SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A
SENYALITZACIÓ VERTICAL

 €13,25000

Otros conceptos 3,90 €

UFBP1U070 ELEMENT LLUMINOS DOBLE, VERMELL I VERD, DE 60 MM DE
DIAMETRE, INDICADOR DE L'ESTAT DE VALIDACIO DE LES TARGES,
FORMAT AMB LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT

P- 73  €175,80

BBP1U070 ELEMENT LLUMINOS DOBLE, VERMELL I VERD, DE 60 MM DE
DIAMETRE, INDICADOR DE L'ESTAT DE VALIDACIO DE LES
TARGES, FORMAT AMB LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT

 €152,20000

Otros conceptos 23,60 €

mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 74  €5,48

Otros conceptos 5,48 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 75  €5,12

Otros conceptos 5,12 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 76  €52,91

Otros conceptos 52,91 €

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

P- 77  €37,67

Otros conceptos 37,67 €
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m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 78  €2,15

Otros conceptos 2,15 €

m3G225U007 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel
obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega
i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 79  €7,97

Otros conceptos 7,97 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 80  €1,15

B0111000 Aigua  €0,04550
Otros conceptos 1,10 €

m2G3G5U205 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts
proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot
càrrega i transport dels productes de excavació a abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 81  €148,01

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €77,85060

B0D31000 Llata de fusta de pi  €1,02380
B3Z51000 Llot tixotròpic  €2,53000
B3Z5U004 Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantalles  €0,91890
B3Z5U005 Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de pantalles  €0,30628

Otros conceptos 65,38 €

mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm
d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

P- 82  €114,62

B060U120 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a
l'obra

 €21,45850

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,16296
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €12,93600
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,75800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €3,47200
B0DZA000 Desencofrant  €0,37800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €1,34400

Otros conceptos 70,11 €

mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i
70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 83  €13,62

Otros conceptos 13,62 €

m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de
superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 84  €9,37

Otros conceptos 9,37 €

m2G3GZU100 Enderroc de coronament de pantalla de 100 cm d'amplària, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 85  €85,06
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Otros conceptos 85,06 €

mG450001 Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón de 40x20 cm,
como màximo, con superficie superior acabada con corindón 

P- 86  €73,36

B45001 Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón de 40x20 cm,
como màximo, con superficie superior acabada con corindón

 €38,40000

Otros conceptos 34,96 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 87  €74,33

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €65,98200

Otros conceptos 8,35 €

m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 88  €80,05

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €71,70450

Otros conceptos 8,35 €

m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 89  €83,16

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €71,70450

Otros conceptos 11,46 €

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

P- 90  €1,07

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,00970
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,65100

Otros conceptos 0,41 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 91  €27,55

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,17000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,54090
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,24000
B0DZA000 Desencofrant  €0,13500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,48000

Otros conceptos 23,98 €

mG4LJ Jácena prefabricada de hormigón pretensado en forma de T invertida, 40
cm del nervio 50 cm de altura del talón y 80 cm de altura total con un
momento flector máximo de 820 a 1120 kNm, colocada 

P- 92  €157,20

B4LJ001 Jácena prefabricada TI-80/40/50  €150,30000
Otros conceptos 6,90 €

dm3G4ZBU010 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col�locat

P- 93  €13,25

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i
ancoratges

 €0,69500

B4PZU002 Neoprè sense armar per a recolzaments  €9,69000
Otros conceptos 2,87 €

m2G7794U Capa compressió formigó HM-20/P/20/IIa, 15 cm de gruix, inclós l'estessa,
vibrat i compactació.

P- 94  €7,10

Sin descomposición 7,10 €

m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col�locada

P- 95  €12,19
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B774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2

 €6,63300

B7Z1U002 Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls  €2,02000
B7Z1U010 Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de

làmina de polietilè
 €0,80400

Otros conceptos 2,73 €

m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb
1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

P- 96  €1,95

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,46800
Otros conceptos 1,48 €

m2G7B1U010 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col�locat

P- 97  €1,52

B7B1U001 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1500 N

 €0,75900

Otros conceptos 0,76 €

m3G921U010 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric

P- 98  €12,87

B0111000 Aigua  €0,04550
B037100U Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €11,77200

Otros conceptos 1,05 €

mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 99  €17,65

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

 €3,94548

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,57731
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,78000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12000
B9651U05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a  €3,92700

Otros conceptos 7,26 €

mG974U010 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm
de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col�locada

P- 100  €10,13

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,07125
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,58680

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,37555
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,39000
B0DZA000 Desencofrant  €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,06000
B974U010 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de

gruix
 €2,50950

Otros conceptos 3,12 €

m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 101  €26,84

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,14250
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,97800

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,25330
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €4,74600

Otros conceptos 13,72 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 102  €245,43

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €245,43000
Otros conceptos 0,00 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 103  €0,25

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,12000
Otros conceptos 0,13 €

mGB12UA10 Barandilla de acero galvanizado en caliente, formada por dos hileras de
tubos de 50mm de diámetro exterior de 3,2mm de espesor, separados
verticalmente 50cm y por montantes del mismo diámetro y espesor de 1m
de altura separados 1m, con zócalo de pletina de 150 x 3mm y fijación al
suelo mediante placas de 150 x 150 x 4mm y tornillos tipo HILTI M-12

P- 104  €201,24

BB12UA10 Barandilla de acero galvanizado en caliente de 1 m de altura, de tubo de
50 mm de diámetro y 32 mm de espesor

 €190,44000

Otros conceptos 10,80 €

m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 105  €16,13

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €5,76000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,30720

Otros conceptos 10,06 €

uGBB5U412 Placa circular d'alumini de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 106  €185,70

BBM5U412 Placa circular d'alumini de 120 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

 €161,75000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €12,82560

Otros conceptos 11,12 €

m2GD5001 Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40 mm de paso de malla,
con marco de pasamano de acero y pletinas portantes de 20x2 mm,
anclada con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con
hormigonera de 165 l 

P- 107  €94,85

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €0,36385
BD5001 Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40 mm de paso de

malla, con marco de pasamanos de acero y pletinas portantes de 20x2
mm

 €80,15000

Otros conceptos 14,34 €

mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 108  €4,62

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc
de 220º a 360º, per a drenatge

 €3,49170

Otros conceptos 1,13 €

mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 109  €35,40

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

 €20,92300
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B071UC01 Morter M-80  €0,22302
BD75U030 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm  €5,32350

Otros conceptos 8,93 €

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

P- 110  €462,55

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

 €69,34480

B071UC01 Morter M-80  €3,71700
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària,

amb forats per a tubs
 €66,89000

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

 €68,97000

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

 €102,66000

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

 €21,64000

Otros conceptos 129,33 €

mGDG3U010 Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre,
col�locats a l'extradós de la barrera de seguretat, excavació, reblert i
compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 111  €16,03

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

 €5,26064

BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7
de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

 €7,14000

Otros conceptos 3,63 €

uGEM0T001 Silenciador per a ventilació túnel, de 3000x1500x2000, col�locatP- 112  €8.030,33

BEMZ0003 Silenciador per a ventilació de túnel de 3000x1500x2000 mm  €5.427,73000
Otros conceptos 2.602,60 €

uGGL001 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra col.lectiva
de baixada i 8 parades

P- 113  €4.161,18

BLH13528 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra col.lectiva
de baixada i 8 parades

 €4.158,05000

Otros conceptos 3,13 €

uHBBJ001 Sistema de lector de targetes i exprendedor de tickets, mitjançant lector de
targetes de proximitat Fermax Private, possibilitat de programar caducitat i
connexió a PC per a registre d'incidències i programació de targetes,
incloent alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades
incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i programat

P- 114  €2.536,99

BB001 Sistema de lector de targetes i exprendedor de tickets, mitjançant lector
de targetes de proximitat Fermax Private, possibilitat de programar
caducitat i connexió a PC per a registre d'incidències i programació de
targetes, incloent alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància
numerades incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i programat

 €2.533,73000

Otros conceptos 3,26 €

uHBBJ002 Sistema de lector de targetes i introducció de tickets, mitjançant lector de
targetes de proximitat Fermax Memokey Fermax, possibilitat de programar
caducitat i connexió a PC per a registre d'incidències i programació de
targetes, incloent alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància
numerades incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i programat

P- 115  €2.454,33
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BB002 Sistema de lector de targetes i introducció de tickets, mitjançant lector de
targetes de proximitat Fermax Memokey Fermax, possibilitat de
programar caducitat i connexió a PC per a registre d'incidències i
programació de targetes, incloent alimentador, targetes per a lectura a 8
cm de distància numerades incopiables, per a 400 usuaris, totalment
instal�lat i programat

 €2.451,09000

Otros conceptos 3,24 €

uHBBJ003 Caixer automàtic amb kit d'intercomunicació i control de tikcets invàlids,
operacional mode stand-alone o on-line amb pantalla tàctil a color i
impresora tèrmica de tikcets

P- 116  €1.201,19

BB003 Caixer automàtic amb kit d'intercomunicació i control de tikcets invàlids,
operacional mode
stand-alone o on-line amb pantalla tàctil a color i impresora tèrmica de
tikcets

 €1.198,33000

Otros conceptos 2,86 €

uHBBJ004 Barana d'accés semirrígida, d'acero llaminat y galvanitzat en calent, de 3
mm. d'espesor, instalada 1,05 d'alçada, amb petit motor 24V, joc de
cargoleria

P- 117  €206,76

BB004 arana d'accés semirrígida, d'acero llaminat y galvanitzat en calent, de 3
mm. d'espesor, instala-
da  1,05 d'alçada, amb petit motor 24V, joc de cargoleria

 €203,51000

Otros conceptos 3,25 €

uHBBJ1002 Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal.lats i amb el
desmuntatge inclòs

P- 118  €2.056,93

BBBJ1002 Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos  €2.039,23000
Otros conceptos 17,70 €

mHG311806 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x25 mm2, col.locat en tub i amb el desmuntatge inclòs

P- 119  €5,10

BG311800 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x25 mm2

 €1,60140

Otros conceptos 3,50 €

PAPASSUA01 Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2%
PEM)

P- 120  €25.937,44

Sin descomposición 25.937,44 €
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01

TITOL 3 DERRIBOSDE

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)

99,00037,67 3.729,33

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 76)

29,00052,91 1.534,39

3 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 74)

360,0005,48 1.972,80

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 75)

1.000,0005,12 5.120,00

TITOL 3TOTAL 01.01.DE 12.356,52

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRASTI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)

3.235,0002,15 6.955,25

2 G225U007 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs
pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 79)

52.161,5207,97 415.727,31

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 80)

862,5001,15 991,88

TITOL 3TOTAL 01.01.TI 423.674,44

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL CIMENTACIONES02

TITOL 3 PANTALLASPA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 G3G5U205 m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i
llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de
trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i
transport dels productes de excavació a abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 81)

7.245,000148,01 1.072.332,45

2 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de
gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i armat amb acer B
500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat (P - 82)

315,000114,62 36.105,30

3 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25
cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 83)

315,00013,62 4.290,30

4 G3GZU100 m2 Enderroc de coronament de pantalla de 100 cm d'amplària,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 85)

315,00085,06 26.793,90

5 G3GZU020 m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a
regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 84)

130,0009,37 1.218,10

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat (P - 90)

512.540,0001,07 548.417,80

TITOL 3TOTAL 01.02.PA 1.689.157,85

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL CIMENTACIONES02

TITOL 3 ZAPATASZA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 88)

412,84980,05 33.048,56

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 91) 1.889,98027,55 52.068,95

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat (P - 90)

15.307,5001,07 16.379,03

TITOL 3TOTAL 01.02.ZA 101.496,54

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESCALERASES

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450001 m Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón de
40x20 cm, como màximo, con superficie superior acabada con
corindón  (P - 86)

18,00073,36 1.320,48

Euro
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2 GB12UA10 m Barandilla de acero galvanizado en caliente, formada por dos
hileras de tubos de 50mm de diámetro exterior de 3,2mm de
espesor, separados verticalmente 50cm y por montantes del
mismo diámetro y espesor de 1m de altura separados 1m, con
zócalo de pletina de 150 x 3mm y fijación al suelo mediante
placas de 150 x 150 x 4mm y tornillos tipo HILTI M-12 (P -
104)

36,000201,24 7.244,64

TITOL 3TOTAL 01.03.ES 8.565,12

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 FORJADOSFO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 14LV95QJ m2 Formació de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigó
pretensat de 29 a 30 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 209,2 a 281,2 mkN de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 400
a 600 kg/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B 500 T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,076 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb
cubilot (P - 2)

5.750,00070,09 403.017,50

2 14LDU030 m2 Sostres de 17+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents)
de 400 a 500 kp/m2, amb revolto de morter de ciment i
semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,81 m, llum <6 m,
amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer B 500 S en barres
corrugades per a armadures, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia de
0,080 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I, abocat amb cubilot (P -
1)

5.750,00042,09 242.017,50

3 G4LJ m Jácena prefabricada de hormigón pretensado en forma de T
invertida, 40 cm del nervio 50 cm de altura del talón y 80 cm
de altura total con un momento flector máximo de 820 a 1120
kNm, colocada  (P - 92)

935,000157,20 146.982,00

4 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col�locat (P - 93)

1.184,00013,25 15.688,00

TITOL 3TOTAL 01.03.FO 807.705,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 PILARESPI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 89)

260,00083,16 21.621,60

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat (P - 90)

58.409,0001,07 62.497,63

TITOL 3TOTAL 01.03.PI 84.119,23

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

Euro
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CAPÍTOL IMPERMEABILIZACIÓN04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 80)

2.852,4301,15 3.280,29

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col�locada (P -
95)

6.069,00012,19 73.981,11

3 G7794U m2 Capa compressió formigó HM-20/P/20/IIa, 15 cm de gruix,
inclós l'estessa, vibrat i compactació. (P - 94)

6.069,0007,10 43.089,90

CAPÍTOLTOTAL 01.04 120.351,30

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL DRENAJE05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

6.069,0001,95 11.834,55

2 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació (P - 108)

27,0004,62 124,74

3 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a
la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col�locat (P - 97)

6.069,0001,52 9.224,88

4 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 109)

45,00035,40 1.593,00

5 GDG3U010 m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm
de diàmetre, col�locats a l'extradós de la barrera de seguretat,
excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 111)

40,00016,03 641,20

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 87)

485,52074,33 36.088,70

7 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 110)

1,000462,55 462,55

8 GD5001 m2 Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40 mm de
paso de malla, con marco de pasamano de acero y pletinas
portantes de 20x2 mm, anclada con mortero de cemento 1:4,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l  (P - 107)

2,00094,85 189,70

CAPÍTOLTOTAL 01.05 60.159,32

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

Euro
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CAPÍTOL ACABADOS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E9C1R010 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu
superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
(P - 7)

400,00021,96 8.784,00

2 E898R012 m2 Pintat de paraments verticals i horitzontals interior de ciment,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d´acabat (P - 6)

17.178,0003,67 63.043,26

3 EABGR030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P -
8)

10,000168,53 1.685,30

4 EABGR045 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col.locada (P - 9)

26,000218,90 5.691,40

5 EAF1R302 u Finestra d'alumini anoditzat, de la marca TECHNAL gama alta
o equivalent, amb una fulla fixa, per a un buit d'obra de 60x60
cm, de qualitat 3 i classe A1 segons resultats d'assaigs, inclòs
tapajunts, ferramenta per a penjar i maneta, totalment
col.locada (P - 10)

6,000111,00 666,00

6 EC15R031 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores, de 3+3
mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, col.locat amb lllistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini (P - 12)

12,00042,83 513,96

7 E81111PDBSAI m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 amb
additiu especial concentrat inclusor d'aire ref. DRconc de la
sèrie DRAINING de HUMICONTROL, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 4)

372,0008,72 3.243,84

8 E812I001 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior fins a
3,00 m d'alçada amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF,
inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de materials,
formació d'arestes, racons, reglada de sòcol i cantoneres de
reforç de PVC. C.Amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2
(P - 5)

1.000,0009,05 9.050,00

9 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(P - 105)

631,10016,13 10.179,64

10 GBB5U412 u Placa circular d'alumini de 120 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada (P - 106)

4,000185,70 742,80

CAPÍTOLTOTAL 01.06 103.600,20

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

Euro
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TITOL 3 ACCESOSAC

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBBJ001 u Sistema de lector de targetes i exprendedor de tickets,
mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax Private,
possibilitat de programar caducitat i connexió a PC per a
registre d'incidències i programació de targetes, incloent
alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància
numerades incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i
programat (P - 114)

1,0002.536,99 2.536,99

2 HBBJ002 u Sistema de lector de targetes i introducció de tickets,
mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax Memokey
Fermax, possibilitat de programar caducitat i connexió a PC
per a registre d'incidències i programació de targetes, incloent
alimentador, targetes per a lectura a 8 cm de distància
numerades incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i
programat (P - 115)

1,0002.454,33 2.454,33

3 HBBJ003 u Caixer automàtic amb kit d'intercomunicació i control de tikcets
invàlids, operacional mode stand-alone o on-line amb pantalla
tàctil a color i impresora tèrmica de tikcets (P - 116)

1,0001.201,19 1.201,19

4 HBBJ004 u Barana d'accés semirrígida, d'acero llaminat y galvanitzat en
calent, de 3 mm. d'espesor, instalada 1,05 d'alçada, amb petit
motor 24V, joc de cargoleria (P - 117)

1,000206,76 206,76

TITOL 3TOTAL 01.07.AC 6.399,27

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 ASCENSORAS

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 ELG5318N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un
pistó lateral i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 3 parades
(6 m), maniobra universal simple portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i
200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana (P - 46)

1,00027.119,05 27.119,05

TITOL 3TOTAL 01.07.AS 27.119,05

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 CONTRA INCENDIOSCI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 56)

40,00047,75 1.910,00

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 57)

6,000127,06 762,36

3 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb
pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament
(P - 11)

70,00021,43 1.500,10

Euro
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4 EM23144R u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
amb mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment a
la paret (P - 55)

24,000363,67 8.728,08

5 EJ22N126 u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada
incorporada i comandament a distància, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 40)

760,000103,69 78.804,40

6 EM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de
portes, amb placa de muntatge, interruptor d'accionament
manual i connexionat (P - 54)

12,000119,70 1.436,40

7 EF21A212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 17)

832,00053,50 44.512,00

8 EM121436 u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret (P - 50)

1,000281,83 281,83

9 EM124336 u Central de detecció de CO, per a 3 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret (P - 51)

1,000534,25 534,25

10 EM114005 u Detector de CO, muntat superficialment (P - 49) 34,00076,26 2.592,84

11 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment (P - 47)

25,00032,02 800,50

12 EM112055 u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment (P -
48)

92,00028,20 2.594,40

13 EM141002 u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment (P - 53)

42,00016,92 710,64

14 EM133067 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'interior (P - 52)

2,00033,87 67,74

15 EMD3UA96 u Central de alarmas IP, c/tecla.p/zon.EIB, y GPRS 96 Z EIB ref.
CA-96-IC-GPRS de JUNG (P - 59)

1,0001.184,40 1.184,40

16 EG342202 m Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x1,5
mm2, muntat superficialment (P - 28)

831,0001,72 1.429,32

17 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 23)

831,0003,36 2.792,16

18 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció normal, encastada (P - 20)

267,00010,55 2.816,85

TITOL 3TOTAL 01.07.CI 153.458,27

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 FONTANERÍAFO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EN11B3L0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
3'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada
superficialment (P - 60)

3,00062,52 187,56

2 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria
o a un ramal (P - 45)

1,000195,91 195,91

Euro
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3 HG311806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x25 mm2, col.locat en tub i amb el
desmuntatge inclòs (P - 119)

152,0005,10 775,20

TITOL 3TOTAL 01.07.FO 1.158,67

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓNIL

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EH117324DYAL 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 58W, (1x58W), amb reactància
ferromagnètica AF ref. STM155DB de la sèrie STELA de STI,
instal.lada superficialment al sostre (P - 34)

14,000209,32 2.930,48

2 EH117536EBD3 u Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de cubeta de plàstic, amb 4 tubs (bitubo) de
fluorescència T26/G13 de 36W, 2 (2x36W), amb reactància
ferromagnètica AF ref. STB250DB de la sèrie STELA de STI,
instal.lada suspesa (P - 35)

321,000375,13 120.416,73

3 EH612224 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 al sostre (P - 36)

186,00072,60 13.503,60

4 EG631158 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu superior,
encastada (P - 31)

12,00010,55 126,60

5 EG327906 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x35 mm2, col.locat en tub (P - 27)

105,0008,64 907,20

6 EG23R515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 22)

35,0003,12 109,20

7 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 33)

12,00020,37 244,44

8 EG641173 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla, preu alt, encastat (P - 32)

6,0007,65 45,90

9 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 30)

24,0007,34 176,16

10 EMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °,
amb un abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment a la
paret (P - 58)

67,00047,15 3.159,05

11 EPD6122M u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies
telefòniques, fixat mecànicament (P - 67)

3,00021,86 65,58

12 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció normal, encastada (P - 20)

532,00010,55 5.612,60

13 EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 25)

2.351,0000,58 1.363,58

14 EG326406 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x4 mm2, col.locat en tub (P - 26)

2.003,0001,08 2.163,24

15 GGL001 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra col.lectiva de baixada i 8 parades (P -
113)

1,0004.161,18 4.161,18

Euro
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16 EG2DF6F1 m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm, col.locada sobre parament vertical
amb elements de suport (P - 24)

930,00014,26 13.261,80

17 EG1N321F u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls,
per a 2 comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic,
muntada (P - 21)

1,000579,67 579,67

18 EG11U925 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema UNESA numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 150 mm2
de secció, inclosa base portafusibles NH T-1 i els fusibles,
muntada superficialment (P - 19)

24,000212,48 5.099,52

19 EG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment (P - 18)

2,000214,86 429,72

20 EG516742 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa
doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat
superficialment (P - 29)

1,000269,98 269,98

21 1G11I015 u Instal.lació elèctrica per aparcament segons el R.E.B.T.,
plànols, esquemes i memòria del projecte. Formada
per:Quadre de comandament:- 1 ICP de 63 A amb 4
diferencials de 40 A -30 mA i 5 relés diferencials de 40 A - 300
mA.- 2 subquadres per a cos zones formats per: 2 PIA de 15
A, 1 de 20 A i 1 de 10 A, per a les línies d'enllumenat intensiu
de soterrani, preses de corrent i enllumenat d'emergència i
senyalització.- 2 subquadres formats per: 2 PIA de 25 A per a
les línies de ventilació.- 2 subquadres formats per: 2 PIA de 15
A per a les línies de bombes d'aigua.- 2 subquadres amb 1
PIA de 15 A per a les línies de detecció d'incendis.- 1
subquadre amb 1 PIA de 15 A per a la línia de porta d'accés.
Línies de distribució indicades als plànols dimensionades
segons necessitat de les instal�lacions fins a cadascun dels
punts de presa de corrent, interruptors i punts de llums.Inclou
caixes de derivació, canaletes, segellats, i altres elements
necessaris per la correcta instal�lació s/ Reglamentació Vigent.
(P - 3)

1,000314,98 314,98

TITOL 3TOTAL 01.07.IL 174.941,21

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 INTERFONÍA Y SEGURIDADIN

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EG2DF6F1 m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm, col.locada sobre parament vertical
amb elements de suport (P - 24)

2.103,00014,26 29.988,78

2 EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 25)

1.781,0000,58 1.032,98

3 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció normal, encastada (P - 20)

104,00010,55 1.097,20

Euro
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4 EPA1U020 u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3
de polsada, amb nivell de video 6-12 mm (a escollir), numero
de píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3
lux a F-1,4, sincronisme intern-extern, entrellaçat 2:1 i
alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge
sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en alumini
per càrrega mínima de 8 kg, carcassa d'intempèrie amb
parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària fabricada
en acer galvanitzat i pintada al forn instal�lada (P - 66)

35,000849,67 29.738,45

5 EP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència
i 6 zones, amb alimentació integrada, col.locat (P - 63)

1,000889,19 889,19

6 EP33U110 u Micròfon sistema dinàmic unidireccional, impedància 600 ohm
resposta de freqüències de 100 a 12000 Hz (P - 64)

1,00090,74 90,74

7 EP35U210 u Columna acústica metàl.lica per a interior o exterior, de 20 W
de potència i 4 ohms d'impedància, amb dos altaveus,
col.locada amb fixacions mecàniques al parament (P - 65)

12,000127,23 1.526,76

8 EP251307 u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret
de conversació amb placa de carrer i central de consergeria,
muntat a la paret (P - 62)

22,00054,26 1.193,72

9 EP211224 u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb
bateria de reserva, amb secret de conversació i muntat en
armari tancat (P - 61)

1,000472,05 472,05

TITOL 3TOTAL 01.07.IN 66.029,87

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 INDICADORES OCUPACIÓNOC

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FBP1U070 U ELEMENT LLUMINOS DOBLE, VERMELL I VERD, DE 60 MM
DE DIAMETRE, INDICADOR DE L'ESTAT DE VALIDACIO DE
LES TARGES, FORMAT AMB LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT
(P - 73)

232,000175,80 40.785,60

2 EMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °,
amb un abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment a la
paret (P - 58)

232,00047,15 10.938,80

3 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció normal, encastada (P - 20)

232,00010,55 2.447,60

TITOL 3TOTAL 01.07.OC 54.172,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 SANITARIOSSA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 41)

10,00053,71 537,10

2 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell (P - 38)

10,00072,92 729,20

3 EQ5Z12A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb
el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a
encastar aparells sanitaris (P - 68)

10,000111,60 1.116,00

Euro
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4 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 42)

10,000123,81 1.238,10

5 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col�locat adherit
sobre tauler de fusta (P - 13)

2,50060,96 152,40

6 EJ12I010 u Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 70x70 cm, de color
blanc, col.locat sobre el paviment, amb aixeta mescladora
cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el
decret 202/98, inclús desguàs de valvula i sifon, totalment
instal.lada (P - 37)

4,000198,79 795,16

7 EJ1ZI010 u Barra de subjecció a wc per a minusvalids, amb tub d'acer
inoxidable de 32 mm de d i 80 cm de llargària, fixada
mecànicament (P - 39)

2,000201,91 403,82

8 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça,
de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500
c.c., col.locat amb fixacions mecàniques (P - 43)

10,00072,97 729,70

9 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat (P - 69)

10,000153,41 1.534,10

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 - 44)

10,00018,27 182,70

TITOL 3TOTAL 01.07.SA 7.418,28

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN VERTICALSE

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FBB22301 U PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA DE 90X90 CM,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
(P - 71)

2,000143,52 287,04

2 FBBZ1110 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT
DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT (P - 72)

14,00017,15 240,10

3 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P -
70)

14,00056,69 793,66

TITOL 3TOTAL 01.07.SE 1.320,80

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 SEMÁFOROSSM

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal.lats i
amb el desmuntatge inclòs (P - 118)

3,0002.056,93 6.170,79

TITOL 3TOTAL 01.07.SM 6.170,79

Euro
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 VENTILACIÓNVE

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EEM22D1H u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat sobre
bancada (P - 16)

18,000461,41 8.305,38

2 GEM0T001 u Silenciador per a ventilació túnel, de 3000x1500x2000,
col�locat (P - 112)

11,0008.030,33 88.333,63

3 EE52Q14AD9JW m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat
amb suports. Article: ref. CR-10-B de la sèrie Acer Galvanitzat
de AIR TUB (P - 15)

4.151,00035,98 149.352,98

4 EE41GGCLD9RT m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer
galvanitzat, de 800 mm de diàmetre ref. DGG-750-800 de la
sèrie Tub doble amb aïllament tèrmic de AIR TUB, muntada
superficialment (P - 14)

15,000247,30 3.709,50

TITOL 3TOTAL 01.07.VE 249.701,49

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric (P - 98)

1.045,00012,87 13.449,15

2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col�locada (P - 99)

300,00017,65 5.295,00

3 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada (P - 100)

300,00010,13 3.039,00

4 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients (P - 101)

900,00026,84 24.156,00

5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
102)

261,250245,43 64.118,59

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P -
103)

2.612,5000,25 653,13

CAPÍTOLTOTAL 01.08 110.710,87

OBRA PRESSUPOST  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LES CORTS01

CAPÍTOL PARTIDAS ALZADAS09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PASSUA01 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (2% PEM) (P - 120)

1,00025.937,44 25.937,44

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.09 25.937,44

Euro



0

RESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:17/02/11 1Fecha:

NIVEL 3: TITOL 3 Importe

Titol 3 01.01.DE Derribos 12.356,52
Titol 3 01.01.TI Movimiento de tierras 423.674,44

01.01 Derribos y movimiento de tierrasCapítol 436.030,96

Titol 3 01.02.PA Pantallas 1.689.157,85
Titol 3 01.02.ZA Zapatas 101.496,54

01.02 CimentacionesCapítol 1.790.654,39

Titol 3 01.03.ES Escaleras 8.565,12
Titol 3 01.03.FO Forjados 807.705,00
Titol 3 01.03.PI Pilares 84.119,23

01.03 EstructurasCapítol 900.389,35

Titol 3 01.07.AC Accesos 6.399,27
Titol 3 01.07.AS Ascensor 27.119,05
Titol 3 01.07.CI Contra incendios 153.458,27
Titol 3 01.07.FO Fontanería 1.158,67
Titol 3 01.07.IL Electricidad e iluminación 174.941,21
Titol 3 01.07.IN Interfonía y seguridad 66.029,87
Titol 3 01.07.OC Indicadores ocupación 54.172,00
Titol 3 01.07.SA Sanitarios 7.418,28
Titol 3 01.07.SE Señalización vertical 1.320,80
Titol 3 01.07.SM Semáforos 6.170,79
Titol 3 01.07.VE Ventilación 249.701,49

01.07 InstalacionesCapítol 747.889,70

3.874.964,40

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Derribos y movimiento de tierras 436.030,96
Capítol 01.02 Cimentaciones 1.790.654,39
Capítol 01.03 Estructuras 900.389,35
Capítol 01.04 Impermeabilización 120.351,30
Capítol 01.05 Drenaje 60.159,32
Capítol 01.06 Acabados 103.600,20
Capítol 01.07 Instalaciones 747.889,70
Capítol 01.08 Firmes y pavimentos 110.710,87
Capítol 01.09 Partidas alzadas 25.937,44

01 Pressupost  Aparcamiento subterráneo en Les CortsObra 4.295.723,53

4.295.723,53

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Aparcamiento subterráneo en Les Corts 4.295.723,53
4.295.723,53

Euro
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4.295.723,53PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................

558.444,0613,00 % GG SOBRE 4.295.723,53....................................................................................................................................

6,00 % BI SOBRE 4.295.723,53....................................................................................................................................257.743,41

Subtotal 5.111.911,00

18,00 % IVA SOBRE 5.111.911,00....................................................................................................................................920.143,98

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 6.032.054,98€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor del proyecto: César Martín Amer 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Barcelona, Febrero de 2011 


