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PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 00
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Enderroc i desmuntatge de cos d'ascensor i passarela i càrrega de runa sobre camió i transport a abocador. Inclús cànons
de transport i taxes d'abocador. 

1 E21301ER

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Enderroc de fonaments existents, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió

2 E2131232

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

C#*D#*E#*F#1 . zona antiga cafeteria 1,000 613,850 1,000 1,000 613,850

C#*D#*E#*F#2 . zona antiga església-capella 1,000 248,600 1,000 1,000 248,600

C#*D#*E#*F#3 . mur contenció 1,000 340,000 1,000 1,000 340,000

C#*D#*E#*F#4 . fonamentació accessos 1,000 383,600 1,000 1,000 383,600

TOTAL AMIDAMENT 1.586,050

m2 Arrencada de paviments vells, soleres i esglaons amb un gruix promig de 20 cm, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

3 K2194421

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

C#*D#*E#*F#1 . zona ccessos 1,000 625,000 1,000 625,000

TOTAL AMIDAMENT 625,000

m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km. Inclús cànons de
transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric excavat a transportar segons plànol de l'aixecament
topogràfic de projecte. L'esponjament dels residus segons l'estudi geotècnic del projecte,  queda inclòs dins el preu.

4 E2R54237

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

C#*D#*E#*F#1 . enderroc fonaments 1,000 1.586,050 1,000 1,000 1.586,050

C#*D#*E#*F#2 . enderroc paviments 1,000 625,000 1,000 0,200 125,000

TOTAL AMIDAMENT 1.711,050

m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics. Inclús cànons de
transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric excavat a transportar segons plànol de l'aixecament
topogràfic de projecte. L'esponjament de les terres, segons l'estudi geotècnic del projecte,  queda inclòs dins l'amidament.

5 E2R65037

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

C#*D#*E#*F#1 . zona antiga cafeteria 1,000 507,000 1,000 1,000 507,000

TOTAL AMIDAMENT 507,000

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 2

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 01
EXCAVACIÓ REBAIXSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de
superfície de solar.

1 E2211022

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

C1 Unitats Longitud Ample Total

C#*D#*E#*F#2 . aparcament 1,000 117,500 35,000 4.112,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 33,000 33,000 1.089,000

TOTAL AMIDAMENT 5.201,500

m3 Excavacio per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio. Fins a la cota -2.00, inclus
extraccio de fonamentacions existents. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric de perfil a excavar segons plànol de
l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte.

2 E2212222

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 . excavació soterrani aparcament 1,000 115,000 32,000 2,000 7.360,000

C#*D#*E#*F#3 . rampa  sortida PB 1,000 50,200 3,500 2,000 351,400

C#*D#*E#*F#4 . rampa  entrada PB 1,000 32,000 3,500 2,000 224,000

C#*D#*E#*F#5 . excavació ed.adm. 0,300 334,000 32,000 1,000 3.206,400

TOTAL AMIDAMENT 11.141,800

m3 Excavació per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Criteri amidament: m3 de
volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte.

3 E221F222

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 . excavació soterrani aparcament 1,000 115,000 32,000 17,150 63.112,000

C#*D#*E#*F#3 . rampa  sortida PB 1,000 50,200 3,500 1,500 263,550

C#*D#*E#*F#4 . rampa  entrada PB 1,000 32,000 3,500 0,700 78,400

C#*D#*E#*F#5 . excavació ed.adm. 0,700 334,000 32,000 1,000 7.481,600

TOTAL AMIDAMENT 70.935,550

m3 Excavació de terres per a rases i pous de pas d'instal.lacions, amb terres deixades a la vora, en el terreny descrit a l'estudi
geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric de perfil
a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte.

4 E222C423

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

C#*D#*E#*F#1 . clavegueró 160 1,000 66,500 0,600 1,250 49,875

TOTAL AMIDAMENT 49,875

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 3

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents de l'excavacio en tongades de 25 cm, com a
maxim, amb una compactacio del 98% protor normal. Criteri d'amidament: volum teòric projecte.

5 E2252772

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

C#*D#*E#*F#1 . clavegueró 160 0,700 66,500 0,600 1,250 34,913

TOTAL AMIDAMENT 34,913

m3 Transport de terres de transit i reblert amb restes heterogènies, d'excavació de murs pantalles i runes d'obra a l'abocador
autoritzat i temps d'espera per a la carrega, amb camio de 12 t carregat a maquina. Inclús cànons de transport i taxes
d'abocador. Criteri amidament: volum teòric projecte.

6 E241401R

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 . neteja i esbrossada 1,000 4.112,500 1,000 0,200 822,500

C#*D#*E#*F#3 . excavació fins-2m 1,000 11.141,800 1,000 1,000 11.141,800

C#*D#*E#*F#4 . clavegueró 160 0,300 66,500 0,600 1,250 14,963

P PERORIGEN(G1:G4, C
5)

5 Esponjament 25,000 2.994,816

TOTAL AMIDAMENT 14.974,079

m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat i temps d'espera per a la carrega, amb camio de 12 t carregat a màquina.
Inclús cànons de transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric excavat a transportar segons
plànol de l'aixecament topogràfic de projecte. L'esponjament de les terres, segons l'estudi geotècnic del projecte, queda
inclòs dins l'amidament.

7 E241402R

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 . excavació 1,000 70.935,550 1,000 1,000 70.935,550

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament 25,000 17.733,888

TOTAL AMIDAMENT 88.669,438

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 02
FONAMENTACIÓSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l´armadura de fonaments1 E31B4000

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

2 SABATES

C#*D#*E#*F#3 1-4-31 6,000 15,000 4,700 1,580 668,340

C#*D#*E#*F#4 6,000 4,000 9,200 0,890 196,512

C#*D#*E#*F#6 2-3-5-6-29-30-32-33 16,000 13,000 4,500 1,580 1.478,880

C#*D#*E#*F#7 16,000 4,000 8,400 0,890 478,464

C#*D#*E#*F#9 7 a la 28 (100,8 ml) 1,000 29,000 115,500 3,850 12.895,575

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#10 1,000 808,000 8,600 3,850 26.752,880

C#*D#*E#*F#11 1,000 29,000 118,500 3,850 13.230,525

C#*D#*E#*F#12 1,000 808,000 7,100 1,580 9.064,144

C#*D#*E#*F#13 2,000 3,000 112,200 0,890 599,148

C#*D#*E#*F#14 2,000 3,000 36,000 0,890 192,240

C#*D#*E#*F#16 34 2,000 23,000 6,000 3,850 1.062,600

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,000 14,400 0,890 51,264

C#*D#*E#*F#19 PANTALLA -1 1,000 17,000 6,500 1,580 174,590

C#*D#*E#*F#20 1,000 17,000 8,400 1,580 225,624

C#*D#*E#*F#21 1,000 28,000 4,200 1,580 185,808

C#*D#*E#*F#22 1,000 28,000 6,100 1,580 269,864

C#*D#*E#*F#23 1,000 6,000 18,200 0,890 97,188

C#*D#*E#*F#25 NUCLI SERVEIS-1 i 2 2,000 69,000 6,200 2,470 2.113,332

C#*D#*E#*F#26 2,000 69,000 9,600 2,470 3.272,256

C#*D#*E#*F#27 2,000 27,000 14,650 2,470 1.954,017

C#*D#*E#*F#28 2,000 27,000 19,050 2,470 2.540,889

C#*D#*E#*F#29 2,000 6,000 43,000 0,890 459,240

31 TRAVES

C#*D#*E#*F#32 T1 1,050 2,000 1,800 55,500 209,790

C#*D#*E#*F#34 T2 1,050 2,000 2,700 16,900 95,823

C#*D#*E#*F#36 sabata mur M1 1,000 1,050 13,500 90,600 1.284,255

C#*D#*E#*F#37 1,000 1,050 11,600 90,600 1.103,508

C#*D#*E#*F#38 sabata mur M2 1,000 1,050 13,500 144,500 2.048,288

C#*D#*E#*F#39 1,000 1,050 5,800 144,500 880,005

C#*D#*E#*F#40 sabata mur M3 1,000 1,050 22,400 147,950 3.479,784

C#*D#*E#*F#41 1,000 1,050 6,800 147,950 1.056,363

C#*D#*E#*F#42 1,000 1,050 13,200 147,950 2.050,587

C#*D#*E#*F#43 1,000 1,050 4,000 147,950 621,390

TOTAL AMIDAMENT 90.793,173

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments2 E31DC100

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

2 TRAVES

C#*D#*E#*F#3 T1 2,000 2,000 1,800 1,400 10,080

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000 0,500 1,400 2,800

C#*D#*E#*F#6 T2 2,000 2,000 2,700 0,700 7,560

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,000 0,400 0,700 1,120

C#*D#*E#*F#9 sabata mur M1 1,000 2,000 0,900 13,500 24,300

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,000 0,900 11,600 20,880

C#*D#*E#*F#11 sabata mur M2 1,000 2,000 1,000 13,500 27,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,000 1,000 5,800 11,600

C#*D#*E#*F#13 sabata mur M3 1,000 2,000 1,100 22,400 49,280

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,000 1,100 6,800 14,960

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,000 1,100 13,200 29,040

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,000 1,100 4,000 8,800

TOTAL AMIDAMENT 207,420

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

3 E3Z112Q1

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

2 SABATES

C#*D#*E#*F#3 1-4-31 3,000 2,100 2,100 13,230

C#*D#*E#*F#4 2-3-5-6-29-30-32-33 8,000 1,900 1,900 28,880

C#*D#*E#*F#5 7 a la 28 1,000 32,800 4,200 137,760

C#*D#*E#*F#6 1,000 35,200 4,200 147,840

C#*D#*E#*F#7 1,000 32,800 4,200 137,760

C#*D#*E#*F#8 34 1,000 3,400 3,400 11,560

C#*D#*E#*F#10 PANTALLA -1 1,000 3,200 5,500 17,600

C#*D#*E#*F#11 NUCLI SERVEIS-1 i 2 2,000 13,650 5,200 141,960

13 TRAVES

C#*D#*E#*F#14 T1 2,000 1,800 0,500 1,800

C#*D#*E#*F#15 T2 2,000 2,700 0,400 2,160

C#*D#*E#*F#17 sabata mur M1 1,000 4,000 13,500 54,000

C#*D#*E#*F#18 1,000 4,000 11,600 46,400

C#*D#*E#*F#19 sabata mur M2 1,000 4,000 13,500 54,000

C#*D#*E#*F#20 1,000 4,000 5,800 23,200

C#*D#*E#*F#21 sabata mur M3 1,000 4,000 22,400 89,600

C#*D#*E#*F#22 1,000 4,000 6,800 27,200

C#*D#*E#*F#23 1,000 4,000 13,200 52,800

C#*D#*E#*F#24 1,000 4,000 4,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 1.003,750

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió.

4 E31522H3

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

2 SABATES

C#*D#*E#*F#3 1-4-31 3,000 2,100 2,100 1,300 17,199

C#*D#*E#*F#4 2-3-5-6-29-30-32-33 8,000 1,900 1,900 1,300 37,544

C#*D#*E#*F#5 7 a la 28 1,000 32,800 4,200 1,300 179,088

C#*D#*E#*F#6 1,000 35,200 4,200 1,300 192,192

C#*D#*E#*F#7 1,000 32,800 4,200 1,300 179,088

C#*D#*E#*F#8 34 1,000 3,400 3,400 1,300 15,028

C#*D#*E#*F#10 PANTALLA -1 1,000 3,200 5,500 1,300 22,880

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#11 NUCLI SERVEIS-1 i 2 2,000 13,650 5,200 1,300 184,548

13 TRAVES

C#*D#*E#*F#14 T1 2,000 1,800 0,500 1,300 2,340

C#*D#*E#*F#15 T2 2,000 2,700 0,400 0,600 1,296

C#*D#*E#*F#17 sabata mur M1 1,000 4,000 0,800 13,500 43,200

C#*D#*E#*F#18 1,000 4,000 0,800 11,600 37,120

C#*D#*E#*F#19 sabata mur M2 1,000 4,000 0,900 13,500 48,600

C#*D#*E#*F#20 1,000 4,000 0,900 5,800 20,880

C#*D#*E#*F#21 sabata mur M3 1,000 4,000 1,000 22,400 89,600

C#*D#*E#*F#22 1,000 4,000 1,000 6,800 27,200

C#*D#*E#*F#23 1,000 4,000 1,000 13,200 52,800

C#*D#*E#*F#24 1,000 4,000 1,000 4,000 16,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G25
)

26 Subtotal 1.166,603

TOTAL AMIDAMENT 1.166,603

m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material5 E9232G91

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 1,000 39,800 32,000 1.273,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,300 32,000 1.129,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 40,000 32,000 1.280,000

TOTAL AMIDAMENT 3.683,200

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè (geotextil) amb un pes mínim de 100 g/m2, col.locada sense adherir. criteri
amidament: per superfície realment executada. s'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per
a la correcta execució de la partida.

6 E7B11A0L

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 1,000 39,800 32,000 1,100 1.400,960

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,300 32,000 1,100 1.242,560

C#*D#*E#*F#4 1,000 40,000 32,000 1,100 1.408,000

TOTAL AMIDAMENT 4.051,520

kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses7 E3CB4000

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 1d12/ 25x25 cm 1,000 39,800 32,000 20,500 26.108,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,300 32,000 20,500 23.156,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 40,000 32,000 20,500 26.240,000

C#*D#*E#*F#6 reforç 1d25/30x30 cm 2,000 5,800 4,200 33,900 1.651,608

C#*D#*E#*F#7 2,000 5,200 4,200 33,900 1.480,752

C#*D#*E#*F#9 78.637,960 0,050 3.931,898

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#10 836,245 836,245

TOTAL AMIDAMENT 83.406,103

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió.

8 E3C515HR

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 1,000 39,800 32,000 0,250 318,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,300 32,000 0,250 282,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 40,000 32,000 0,250 320,000

TOTAL AMIDAMENT 920,800

m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

9 E2221422

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 muret guia pantalla 2,000 33,200 0,250 1,000 16,600

C#*D#*E#*F#3 4,000 40,400 0,250 1,000 40,400

C#*D#*E#*F#4 4,000 35,400 0,250 1,000 35,400

C#*D#*E#*F#5 4,000 40,000 0,250 1,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 132,400

ml Doble muret guia de 25 cm de gruix i 100 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B 400 S

10 E3GZJGDR

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 muret guia pantalla 1,000 33,200 33,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 40,400 80,800

C#*D#*E#*F#4 2,000 35,400 70,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 40,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 264,800

u Partida alçada per al transport, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip d'execució de pantalles amb ''Hidrofresa''.11 E3GZ1000

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

m2 Execució de pantalla en terreny de roca, de 60 cm de gruix amb ''Hidrofresa'', i amb formigó HA-30/B/20/IIIa i ciment de
característiques MR, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, segons característiques de projecte.

12 E3G5246R

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

T1 EDIFICI APARCAMENT
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PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#2 pantalla 1,000 33,200 22,800 756,960

C#*D#*E#*F#3 2,000 40,400 22,800 1.842,240

C#*D#*E#*F#4 2,000 35,400 22,800 1.614,240

C#*D#*E#*F#5 2,000 40,000 22,800 1.824,000

TOTAL AMIDAMENT 6.037,440

kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pantalles. Inclòs p.p. de
separadors especials, cavalcaments, mermes i retalls.

13 E3GB400R

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

2 PANTALLA

C#*D#*E#*F#3 arm. long. 1,000 1.770,000 3,300 3,850 22.487,850

C#*D#*E#*F#4 1,000 1.770,000 12,000 3,850 81.774,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 1.770,000 12,000 3,850 81.774,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 1.770,000 5,000 0,890 7.876,500

C#*D#*E#*F#8 1,000 1.770,000 2,250 3,850 15.332,625

C#*D#*E#*F#9 1,000 1.770,000 3,700 3,850 25.213,650

C#*D#*E#*F#10 1,000 1.770,000 12,000 3,850 81.774,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 1.770,000 9,500 3,850 64.737,750

C#*D#*E#*F#12 1,000 1.770,000 12,000 3,850 81.774,000

C#*D#*E#*F#15 arm. transv. 106,000 106,000 7,200 1,580 127.820,736

C#*D#*E#*F#16 106,000 5,000 7,800 0,620 2.563,080

C#*D#*E#*F#17 106,000 24,000 7,800 0,620 12.302,784

C#*D#*E#*F#18 106,000 26,000 7,800 0,620 13.328,016

C#*D#*E#*F#19 106,000 6,000 3,600 0,890 2.037,744

C#*D#*E#*F#20 106,000 7,000 3,600 2,470 6.597,864

C#*D#*E#*F#21 106,000 7,000 3,600 2,470 6.597,864

TOTAL AMIDAMENT 633.992,463

m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària.14 E3GZA600

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 muret guia pantalla 1,000 33,200 33,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 40,400 80,800

C#*D#*E#*F#4 2,000 35,400 70,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 40,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 264,800

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l´abocador, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km, inclós abocament i taxes d'abocador

15 E242U06R

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

C#*D#*E#*F#1 excavació muret guia 1,000 132,400 1,300 172,120
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PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 172,120

kg Acer en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/MM2, per a l'armadura de la biga de coronament i lligam de les
pantalles.

16 E31B3100

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 biga coronament 1,000 33,200 44,600 1.480,720

C#*D#*E#*F#3 2,000 40,400 44,600 3.603,680

C#*D#*E#*F#4 2,000 35,400 44,600 3.157,680

C#*D#*E#*F#5 2,000 40,000 44,600 3.568,000

TOTAL AMIDAMENT 11.810,080

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a la biga de lligam i coronament de pantalles.17 E31DC10R

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 biga coronament 1,000 2,000 33,200 1,000 66,400

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 40,400 1,000 161,600

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000 35,400 1,000 141,600

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000 40,000 1,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 529,600

m3 Formigó per a biga de lligam i coronament de pantalles, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

18 E31522HR

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 biga coronament 1,000 33,200 0,600 1,000 19,920

C#*D#*E#*F#3 2,000 40,400 0,600 1,000 48,480

C#*D#*E#*F#4 2,000 35,400 0,600 1,000 42,480

C#*D#*E#*F#5 2,000 40,000 0,600 1,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 158,880

m3 Enderroc dels muret guia de les pantalles, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs el trasvassament de runes fins a lloc
de càrrega.

19 E3GZA601

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 muret guia pantalla 2,000 33,200 0,250 1,000 16,600

C#*D#*E#*F#3 4,000 40,400 0,250 1,000 40,400

C#*D#*E#*F#4 4,000 35,400 0,250 1,000 35,400

C#*D#*E#*F#5 4,000 40,000 0,250 1,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 132,400

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=3 m

20 E32D3103

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 10

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 mur M1 1,000 2,000 2,150 6,750 29,025

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 2,950 6,750 39,825

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,500 5,800 29,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 3,630 5,800 42,108

C#*D#*E#*F#7 mur M2 1,000 2,000 3,750 6,750 50,625

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,000 4,510 6,750 60,885

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,000 4,600 5,800 53,360

C#*D#*E#*F#11 mur M3 1,000 2,000 5,300 6,750 71,550

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,000 4,700 20,480 192,512

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,000 4,700 6,800 63,920

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,000 5,900 13,200 155,760

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,000 5,900 4,000 47,200

TOTAL AMIDAMENT 835,770

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria màxima
del granulat 20 mm i abocat amb bomba

21 E32517HR

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 mur M1 1,000 0,250 2,150 6,750 3,628

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,250 2,950 6,750 4,978

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,250 2,500 5,800 3,625

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,250 3,630 5,800 5,264

C#*D#*E#*F#7 mur M2 1,000 0,350 3,750 6,750 8,859

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,350 4,510 6,750 10,655

C#*D#*E#*F#9 1,000 0,350 4,600 5,800 9,338

C#*D#*E#*F#11 mur M3 1,000 0,600 5,300 6,750 21,465

C#*D#*E#*F#12 1,000 0,600 4,700 20,480 57,754

C#*D#*E#*F#13 1,000 0,600 4,700 6,800 19,176

C#*D#*E#*F#14 1,000 0,600 5,900 13,200 46,728

C#*D#*E#*F#15 1,000 0,600 5,900 4,000 14,160

TOTAL AMIDAMENT 205,630

kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 3 m

22 E32B400P

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 mur M1 1,050 2,150 6,750 46,600 710,097

C#*D#*E#*F#3 1,050 2,950 6,750 46,600 974,319

C#*D#*E#*F#4 1,050 2,500 5,800 46,600 709,485

C#*D#*E#*F#5 1,050 3,630 5,800 46,600 1.030,172

C#*D#*E#*F#7 mur M2 1,050 3,750 6,750 51,500 1.368,773

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#8 1,050 4,510 6,750 51,500 1.646,178

C#*D#*E#*F#9 1,050 4,600 5,800 51,500 1.442,721

C#*D#*E#*F#11 mur M3 1,050 5,300 6,750 56,600 2.126,108

C#*D#*E#*F#12 1,050 4,700 20,480 56,600 5.720,494

C#*D#*E#*F#13 1,050 4,700 6,800 56,600 1.899,383

C#*D#*E#*F#14 1,050 5,900 13,200 56,600 4.628,408

C#*D#*E#*F#15 1,050 5,900 4,000 56,600 1.402,548

TOTAL AMIDAMENT 23.658,686

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 02
LLOSES I SOSTRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi1 E4DC2D00

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 TRESPOL COBERTA 2,000 10,000 7,400 148,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 17,400 6,800 118,320

C#*D#*E#*F#4 1,000 15,000 7,200 108,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 8,200 3,400 27,880

C#*D#*E#*F#7 1,000 12,600 3,200 40,320

C#*D#*E#*F#8 1,000 14,200 3,400 48,280

C#*D#*E#*F#9 0,500 4,600 3,400 7,820

C#*D#*E#*F#11 llosa coberta 1,000 4,000 12,450 49,800

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,000 0,300 2,400

C#*D#*E#*F#13 2,000 12,450 0,300 7,470

C#*D#*E#*F#15 1,000 4,200 12,450 52,290

C#*D#*E#*F#16 2,000 4,200 0,300 2,520

C#*D#*E#*F#17 2,000 12,450 0,300 7,470

C#*D#*E#*F#19 TRESPOL TIPUS 4,000 9,600 32,000 1.228,800

C#*D#*E#*F#20 4,000 8,000 7,000 224,000

C#*D#*E#*F#21 -4,000 1,800 4,000 -28,800

C#*D#*E#*F#22 -4,000 1,800 4,000 -28,800

C#*D#*E#*F#23 -4,000 2,800 3,450 -38,640

C#*D#*E#*F#24 -4,000 4,000 2,000 -32,000

C#*D#*E#*F#26 4,000 9,600 32,000 1.228,800

C#*D#*E#*F#27 4,000 5,500 7,000 154,000

C#*D#*E#*F#28 -4,000 1,400 3,300 -18,480

C#*D#*E#*F#29 -4,000 1,800 4,000 -28,800

C#*D#*E#*F#30 -4,000 4,400 4,000 -70,400

C#*D#*E#*F#31 -4,000 4,300 1,800 -30,960
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 3.179,290

kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de lloses2 E4BC4000

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

2 TRESPOL COBERTA

C#*D#*E#*F#3 lloses massisses 30 cm 1,000 10,000 7,400 21,000 1.554,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 17,400 6,800 21,000 2.484,720

C#*D#*E#*F#5 1,000 15,000 7,200 21,000 2.268,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 8,200 3,400 46,800 1.304,784

C#*D#*E#*F#8 1,000 12,600 3,200 46,800 1.886,976

C#*D#*E#*F#9 1,000 14,200 3,400 46,800 2.259,504

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,600 3,400 46,800 731,952

C#*D#*E#*F#12 llosa coberta 2,000 21,000 13,700 0,890 512,106

C#*D#*E#*F#13 2,000 11,000 3,500 0,890 68,530

C#*D#*E#*F#14 2,000 11,000 6,000 0,890 117,480

C#*D#*E#*F#16 1,000 63,000 4,350 0,890 243,905

C#*D#*E#*F#17 1,000 63,000 4,600 0,890 257,922

C#*D#*E#*F#18 4,000 32,000 1,500 0,890 170,880

C#*D#*E#*F#21 2,000 21,000 15,300 0,890 571,914

C#*D#*E#*F#22 2,000 11,000 3,500 0,890 68,530

C#*D#*E#*F#23 2,000 11,000 6,000 0,890 117,480

C#*D#*E#*F#25 1,000 63,000 4,350 0,890 243,905

C#*D#*E#*F#26 1,000 63,000 4,600 0,890 257,922

C#*D#*E#*F#27 4,000 32,000 1,500 0,890 170,880

29 TRESPOL TIPUS

C#*D#*E#*F#30 llosa massissa 30 cm 8,000 56,000 9,200 1,580 6.512,128

C#*D#*E#*F#31 8,000 41,000 10,000 1,580 5.182,400

C#*D#*E#*F#32 8,000 21,000 9,200 1,580 2.442,048

C#*D#*E#*F#33 8,000 21,000 4,600 1,580 1.221,024

C#*D#*E#*F#34 8,000 16,000 17,700 1,580 3.579,648

C#*D#*E#*F#35 8,000 11,000 3,200 1,580 444,928

C#*D#*E#*F#36 8,000 11,000 7,600 1,580 1.056,704

C#*D#*E#*F#38 8,000 22,000 7,000 1,580 1.946,560

C#*D#*E#*F#39 8,000 10,000 3,400 1,580 429,760

C#*D#*E#*F#40 8,000 16,000 7,400 1,580 1.496,576

C#*D#*E#*F#41 8,000 20,000 18,800 1,580 4.752,640

C#*D#*E#*F#42 8,000 27,000 5,400 1,580 1.842,912

C#*D#*E#*F#43 8,000 26,000 9,600 1,580 3.154,944

C#*D#*E#*F#44 8,000 28,000 5,400 1,580 1.911,168

C#*D#*E#*F#45 8,000 22,000 7,400 1,580 2.057,792

C#*D#*E#*F#46 8,000 30,000 3,400 1,580 1.289,280

C#*D#*E#*F#47 8,000 11,000 7,400 1,580 1.028,896
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C#*D#*E#*F#48 8,000 23,000 3,600 1,580 1.046,592

C#*D#*E#*F#49 8,000 20,000 2,200 1,580 556,160

C#*D#*E#*F#51 8,000 16,000 12,200 0,890 1.389,824

C#*D#*E#*F#52 8,000 9,000 4,400 0,890 281,952

C#*D#*E#*F#53 8,000 21,000 4,600 0,890 687,792

C#*D#*E#*F#54 8,000 21,000 1,700 0,890 254,184

C#*D#*E#*F#55 8,000 21,000 6,200 0,890 927,024

C#*D#*E#*F#56 8,000 21,000 1,800 0,890 269,136

C#*D#*E#*F#57 8,000 8,000 6,200 1,580 626,944

C#*D#*E#*F#58 8,000 21,000 6,000 1,580 1.592,640

C#*D#*E#*F#59 8,000 21,000 12,200 0,890 1.824,144

C#*D#*E#*F#60 8,000 51,000 4,600 0,890 1.670,352

C#*D#*E#*F#61 8,000 48,000 6,000 0,890 2.050,560

C#*D#*E#*F#62 8,000 33,000 8,000 0,890 1.879,680

C#*D#*E#*F#63 8,000 21,000 10,400 0,890 1.555,008

C#*D#*E#*F#64 8,000 21,000 6,000 1,580 1.592,640

C#*D#*E#*F#65 8,000 13,000 10,000 1,580 1.643,200

C#*D#*E#*F#66 8,000 21,000 4,800 0,890 717,696

C#*D#*E#*F#67 8,000 16,000 20,400 0,890 2.323,968

C#*D#*E#*F#68 8,000 21,000 1,700 0,890 254,184

C#*D#*E#*F#69 8,000 9,000 3,000 0,890 192,240

C#*D#*E#*F#70 8,000 10,000 10,200 1,580 1.289,280

C#*D#*E#*F#71 8,000 10,000 2,800 0,890 199,360

C#*D#*E#*F#73 8,000 23,000 7,400 0,890 1.211,824

C#*D#*E#*F#74 8,000 11,000 3,600 0,890 281,952

C#*D#*E#*F#75 8,000 17,000 7,400 0,890 895,696

C#*D#*E#*F#76 8,000 17,000 3,000 1,580 644,640

C#*D#*E#*F#77 8,000 15,000 2,200 1,580 417,120

C#*D#*E#*F#78 8,000 29,000 5,200 0,890 1.073,696

C#*D#*E#*F#79 8,000 22,000 18,800 0,890 2.944,832

C#*D#*E#*F#80 8,000 26,000 7,800 0,890 1.443,936

C#*D#*E#*F#81 8,000 27,000 4,000 1,580 1.365,120

C#*D#*E#*F#82 8,000 29,000 6,200 0,890 1.280,176

C#*D#*E#*F#83 8,000 32,000 2,000 1,580 808,960

C#*D#*E#*F#84 8,000 21,000 7,400 0,890 1.106,448

C#*D#*E#*F#85 8,000 32,000 3,600 0,890 820,224

C#*D#*E#*F#86 8,000 16,000 10,200 0,890 1.161,984

C#*D#*E#*F#87 8,000 21,000 3,400 0,890 508,368

C#*D#*E#*F#88 8,000 22,000 5,200 0,890 814,528

C#*D#*E#*F#90 97.244,862 0,020 1.944,897

TOTAL AMIDAMENT 99.189,759

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/12/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb
bomba.

3 E45C18BR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 TRESPOL COBERTA 2,000 10,000 7,400 0,300 44,400

C#*D#*E#*F#3 -2,000 1,800 4,000 0,300 -4,320

C#*D#*E#*F#5 1,000 17,400 6,800 0,300 35,496

C#*D#*E#*F#6 -1,000 1,800 3,800 0,300 -2,052

C#*D#*E#*F#7 -1,000 2,700 3,800 0,300 -3,078

C#*D#*E#*F#8 -1,000 4,000 2,000 0,300 -2,400

C#*D#*E#*F#10 1,000 15,000 7,200 0,300 32,400

C#*D#*E#*F#11 -1,000 1,800 3,800 0,300 -2,052

C#*D#*E#*F#12 -1,000 2,700 3,800 0,300 -3,078

C#*D#*E#*F#13 -1,000 4,000 2,000 0,300 -2,400

C#*D#*E#*F#15 1,000 8,200 3,400 0,300 8,364

C#*D#*E#*F#16 1,000 12,600 3,200 0,300 12,096

C#*D#*E#*F#17 1,000 14,200 3,400 0,300 14,484

C#*D#*E#*F#18 0,500 4,600 3,400 0,300 2,346

C#*D#*E#*F#20 llosa coberta 1,000 4,000 12,450 0,300 14,940

C#*D#*E#*F#21 1,000 4,200 12,450 0,300 15,687

C#*D#*E#*F#23 TRESPOL TIPUS 4,000 9,600 32,000 0,300 368,640

C#*D#*E#*F#24 4,000 8,000 7,000 0,300 67,200

C#*D#*E#*F#25 -4,000 1,800 4,000 0,300 -8,640

C#*D#*E#*F#26 -4,000 1,800 4,000 0,300 -8,640

C#*D#*E#*F#27 -4,000 2,800 3,450 0,300 -11,592

C#*D#*E#*F#28 -4,000 4,000 2,000 0,300 -9,600

C#*D#*E#*F#30 4,000 9,600 32,000 0,300 368,640

C#*D#*E#*F#31 4,000 5,500 7,000 0,300 46,200

C#*D#*E#*F#32 -4,000 1,400 3,300 0,300 -5,544

C#*D#*E#*F#33 -4,000 1,800 4,000 0,300 -8,640

C#*D#*E#*F#34 -4,000 4,400 4,000 0,300 -21,120

C#*D#*E#*F#35 -4,000 4,300 1,800 0,300 -9,288

TOTAL AMIDAMENT 928,449

m2 Subministre, col·locació i transport de plaques per a contruir la llosa alveolar prefabricada de formigó pretensat per a
sostre 50 cm de gruix, amb plaques de 120 cm d'ample.

4 E4LV55H3

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 trespols tipus 4,000 25,000 30,000 3.000,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 7,000 22,600 632,800

C#*D#*E#*F#5 4,000 31,600 35,400 4.474,560

C#*D#*E#*F#7 4,000 25,000 30,200 3.020,000

C#*D#*E#*F#8 4,000 7,000 25,400 711,200

TOTAL AMIDAMENT 11.838,560
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m2 Subministre, col·locació i transport de plaques per a construir la llosa alveolar prefabricada de formigó pretensat per a
sostre 83 cm de gruix, amb plaques de 122 cm d'ample.

5 E4LV55H5

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 trespol coberta 1,000 10,200 17,600 179,520

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,400 24,600 182,040

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,200 32,000 710,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 35,200 32,000 1.126,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 24,600 32,000 787,200

C#*D#*E#*F#9 1,000 5,000 24,600 123,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 10,200 17,400 177,480

TOTAL AMIDAMENT 3.286,040

kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de la capa de compressió de sostres
amb lloses alveolars i per a la malla dels sostres formada per una cuadrícula superior i inferior de Ø 12 mm cada 20 x 20
cm, inclou p.p. de cavalcaments, mermes i retalls.

6 E4B9400R

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 trespol coberta 1,000 10,200 17,600 22,430 4.026,634

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,400 24,600 22,430 4.083,157

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,200 32,000 22,430 15.934,272

C#*D#*E#*F#6 1,000 35,200 32,000 22,430 25.265,152

C#*D#*E#*F#8 1,000 24,600 32,000 22,430 17.656,896

C#*D#*E#*F#9 1,000 5,000 24,600 22,430 2.758,890

C#*D#*E#*F#10 1,000 10,200 17,400 22,430 3.980,876

C#*D#*E#*F#12 trespols tipus 4,000 25,000 30,000 22,430 67.290,000

C#*D#*E#*F#13 4,000 7,000 22,600 22,430 14.193,704

C#*D#*E#*F#15 4,000 31,600 35,400 22,430 100.364,381

C#*D#*E#*F#17 4,000 25,000 30,200 22,430 67.738,600

C#*D#*E#*F#18 4,000 7,000 25,400 22,430 15.952,216

C#*D#*E#*F#20 339.244,778 0,020 6.784,896

TOTAL AMIDAMENT 346.029,674

m3 Formigó per a capa de compressió dels sostres amb lloses alveolars, HA-30/B/12/IIIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot

7 E45B18CC

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 trespol coberta 1,000 10,200 17,600 0,200 35,904

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,400 24,600 0,200 36,408

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,200 32,000 0,200 142,080

C#*D#*E#*F#6 1,000 35,200 32,000 0,200 225,280

C#*D#*E#*F#8 1,000 24,600 32,000 0,200 157,440

C#*D#*E#*F#9 1,000 5,000 24,600 0,200 24,600
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C#*D#*E#*F#10 1,000 10,200 17,400 0,200 35,496

C#*D#*E#*F#12 trespols tipus 4,000 25,000 30,000 0,150 450,000

C#*D#*E#*F#13 4,000 7,000 22,600 0,150 94,920

C#*D#*E#*F#15 4,000 31,600 35,400 0,150 671,184

C#*D#*E#*F#17 4,000 25,000 30,200 0,150 453,000

C#*D#*E#*F#18 4,000 7,000 25,400 0,150 106,680

C#*D#*E#*F#20 2.432,992 0,020 48,660

TOTAL AMIDAMENT 2.481,652

m2 Acabat remolinat mecànic en fresc, de paviment de formigó o d'estructura sostre de formigó, acabat afegint 7 kg/m2 de
pols de quars gris.

8 E9GZUX01

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

C#*D#*E#*F#1 llosa fonaments 3.683,200 3.683,200

C#*D#*E#*F#2 lloses 2.204,220 2.204,220

C#*D#*E#*F#3 sostres plaques 11.838,560 11.838,560

TOTAL AMIDAMENT 17.725,980

ut Execució completa de connectors de les pantalles amb la llosa de formigó armat, mitjançant un connector de diàmetre 16
mm cada 40 cm de longitud 160 cm. S'inclou la p.p. de desplaçaments i movimentacions de maquinària i personal,
replanteig, perforacions, injecció de resines HILTI HIT HY 150, segons especificacions de projecte.

9 E3GZCCSS

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 TRESPOL TIPUS 4,000 1,000 76,000 304,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 1,000 58,000 232,000

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,000 89,000 712,000

C#*D#*E#*F#5 4,000 1,000 65,000 260,000

C#*D#*E#*F#6 4,000 1,000 76,000 304,000

C#*D#*E#*F#9 4,000 1,000 25,000 100,000

C#*D#*E#*F#10 4,000 2,000 18,000 144,000

C#*D#*E#*F#11 4,000 1,000 37,000 148,000

C#*D#*E#*F#12 4,000 1,000 23,000 92,000

C#*D#*E#*F#13 4,000 1,000 16,000 64,000

C#*D#*E#*F#15 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#16 4,000 5,000 20,000

C#*D#*E#*F#17 4,000 12,000 48,000

C#*D#*E#*F#19 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 2.460,000

m3 Execució completa de mènsula de recolzament de les plaques alveolars dels sostres tipus (detall S2), consistent en la
formació d'un congreny de formigó armat, connectat al mur pantalla mitjançant connectors de diàmetre 20 cm cada 30 cm,
inclou p.p. de formigó HA-30/B/12/IIIa, encofrats, pintat amb pont d'unió de resines tipus LEGARAN de BETTOR o
equivalent, inclou el replanteig, perforació de pantalla i injecció de resines, tot segons detalls i especificacions de projecte.

10 14531ARR

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

T1 EDIFICI APARCAMENT
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C#*D#*E#*F#2 TRESPOL TIPUS 4,000 0,300 0,450 30,200 16,308

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,300 0,450 22,800 12,312

C#*D#*E#*F#4 8,000 0,300 0,450 35,200 38,016

C#*D#*E#*F#5 4,000 0,300 0,450 25,200 13,608

C#*D#*E#*F#6 4,000 0,300 0,450 30,200 16,308

TOTAL AMIDAMENT 96,552

m2 Llosa de formigó armat horitzontal i inclinada per a la formació d'escales i del pregraonat de formigó, de 25 cm de gruix,
amb encofrat per a revestir amb una quantia de 1,4 m2/m2 d'encofrat, formigó HA-30/B/12/IIIa, abocat amb bomba i acer
en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 48,50 kg/m2. amb encofrats de fusta per a revestir i encofrats de
laterals i de pregraonat.

11 145CAA63

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

T1 EDIFICI APARCAMENT

C#*D#*E#*F#2 TRESPOL TIPUS 4,000 3,500 2,700 37,800

C#*D#*E#*F#3 4,000 3,500 2,700 37,800

C#*D#*E#*F#4 4,000 3,500 1,650 23,100

C#*D#*E#*F#6 TRESPOL COBERTA 1,000 3,500 2,700 9,450

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,500 2,700 9,450

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,500 1,650 5,775

TOTAL AMIDAMENT 123,375

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 02
PILARS I JÀSSERESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pilar (jàsseres) prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 80x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

1 E4P11BF5

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Pilar (Rotors) prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x60 cm, de 16 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

2 E4P118E5

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Pilar (escales i ascensors) prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x80 cm, de 16 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

3 E4P11AF5

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 50 cm del nervi 30 cm d'alçària del taló i 80 cm d'alçària
total amb un moment flector màxim de 910 a 1400 kNm, col·locada

4 E4PA453B

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

C#*D#*E#*F#1 (Num. Jàsseres) x (Longitud) 8,000 4,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 (Num. Jàsseres) x (Longitud) 8,000 5,600 44,800
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C#*D#*E#*F#3 (Num. Jàsseres) x (Longitud) 64,000 5,100 326,400

TOTAL AMIDAMENT 403,200

m Jàssera rectangular prefabricada de formigó pretesat, 30 cm i 80 cm d'alçària total, col·locada5 E4PA533B

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

C#*D#*E#*F#1 (Num. Jàsseres) x (Longitud) 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 (Num. Jàsseres) x (Longitud) 4,000 4,400 17,600

TOTAL AMIDAMENT 25,600

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat6 G4ZA1001

AMIDAMENT DIRECTE 176,000

t Transport de pilars prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió semiremolc plataforma extensible de 25 t de
càrrega útil

7 G4LM13B0

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió trailer de 24 t de càrrega útil8 G4LM1330

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
IMPERMEABILITZACIÓCAPÍTOL 03
IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTSSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de contenció amb màquina fresadora i carrega de runa sobre camió o
contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastida, apuntalament i
travament necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, enderroc amb compressor de l'element,
temps d'espera per a càrrega i descàrrega, càrrega, transport i descàrrega de runa a l'abocador autoritzat i controlat més
proper, amb el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Inclou
l'esponjament.

1 E3GZUS01

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

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 . soterrani aparcament 2,000 115,000 15,000 3.450,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 32,000 15,000 480,000

TOTAL AMIDAMENT 3.930,000

m2 Impermeabilització de llosa de fonamentació.2 E7J211X3

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

C1 Unitats Longitud Ample

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#*D#*E#*F#3 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000
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C#*D#*E#*F#4 . rampa 1,000 25,200 7,600 191,520

TOTAL AMIDAMENT 3.871,520

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
SANEJAMENT I DRENATGESCAPÍTOL 04
SANEJAMENTSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada que te en compte sanajemant i drenatges, incloent la connexió amb la xarxa.1 SANEJAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
COBERTESCAPÍTOL 05
  SUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 2 cm acabat remolinat1 E7Z26D21

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 3.828,000 1,000 3.828,000

TOTAL AMIDAMENT 3.828,000

m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2, aplicada en
dues capes

2 E7A1220N

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 3.978,000 1,000 3.978,000

TOTAL AMIDAMENT 3.978,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida3 E7B11M0L

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 3.978,000 1,000 7.956,000

TOTAL AMIDAMENT 7.956,000

m2 Membrana d'una làmina, de densitat superficial 5 kg/m2 amb tractament antiarrels, tipus ''GRAVI 2000'' de la casa
''SIPLAST'' o equivalent, formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb armadura FP de feltre de
polièster de 180 g/m2 i acabat de color estandard, adherida amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació. S'inclouen tots els
materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per
superfície  realment executada. 

4 E72101ER

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 3.978,000 1,000 3.978,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 45,000 0,500 45,000
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C#*D#*E#*F#3 2,000 12,000 0,500 12,000

TOTAL AMIDAMENT 4.035,000

m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 5 cm acabat remolinat5 E7Z201ER

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 3.828,000 1,000 3.828,000

TOTAL AMIDAMENT 3.828,000

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x
2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

6 E9Z4AA14

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 3.828,000 1,000 3.828,000

TOTAL AMIDAMENT 3.828,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 06
ARREBOSSATS I ENRAJOLATSSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, deixat de regle. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

1 E81131D1

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

C1 ENRAJOLAT GRES Unitats Longitud Alçada

T2 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#*E#*F#3 . serveis 4,000 10,400 3,200 133,120

C#*D#*E#*F#4 4,000 5,000 3,200 64,000

TOTAL AMIDAMENT 197,120

m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valencia de 20X20 cms., col.locades amb morter adhesiu especial
per a cartró-guix. Inclòs repercussió de cantoneres de PVC. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

2 E823114V

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

C1 Unitats Longitud Alçada

T2 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#*E#*F#3 . serveis 4,000 10,400 3,200 133,120

C#*D#*E#*F#4 4,000 5,000 3,200 64,000

TOTAL AMIDAMENT 197,120

m2 Arrebossat projectat de morter de ciment 1/4, per posterior pintat amb pintura, segons indicacions de la direccio
facultativa, aplicat amb llana o mecanicament i reglejat amb un gruix minim de 25 mm; aplicat directament sobre paret
ceramica o previa col·locacio de mallatex en tota la superfície. Queden inclosos els acabats a cantonades, arestes,
brancals, cantoneres de PVC en totes les arestes i la formacio de juntes i especejament segons directrius de la DF. Criteri
amidament: superfície de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2.

3 E81100ER
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 BARANES ESCALA Unitats Longitud Alçada

T2 DE PS-5 A PS-4

C#*D#*E#*F#3 . escales 4,000 3,500 1,100 15,400

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,800 1,100 12,320

T5 DE PS-4 A PS-3

C#*D#*E#*F#6 . escales 8,000 2,800 1,100 24,640

T7 DE PS-3 A PS-2

C#*D#*E#*F#8 . escales 8,000 2,800 1,100 24,640

T9 DE PS-2 A PS-1

C#*D#*E#*F#10 . escales 8,000 2,800 1,100 24,640

T11 DE PS-1 A PB

C#*D#*E#*F#12 . escales 10,000 2,800 1,100 30,800

C#*D#*E#*F#13 4,000 1,800 1,100 7,920

TOTAL AMIDAMENT 140,360

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, amb acabat remolinat. inclús pont d'unió amb formigó i malla en canvi de material. criteri amidament: per superfície
teòrica de projecte realment executada, deduïnt forats de superfície superior als 4,00 m2.

4 E81121D2

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

C1 Unitats Longitud Alçada

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#*D#*E#*F#3 . magatzem 4,000 8,150 3,000 97,800

C#*D#*E#*F#4 . caixa escala 2,000 3,800 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,900 3,000 17,400

C#*D#*E#*F#6 . caixa escala 2,000 1,400 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,700 3,000 16,200

C#*D#*E#*F#8 . sota rampa 2,000 8,200 3,000 49,200

C#*D#*E#*F#9 2,000 13,300 3,000 79,800

C#*D#*E#*F#10 . divisòria rampa entrada/sortida 1,000 26,000 6,000 156,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 447,600

T12 PLANTA SOTERRANI -4

C#*D#*E#*F#13 . magatzem 8,000 8,150 3,000 195,600

C#*D#*E#*F#14 . caixa escala 2,000 3,800 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,900 3,000 17,400

C#*D#*E#*F#16 . caixa escala 4,000 1,400 3,000 16,800

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,700 3,000 16,200

S SUMSUBTOTAL(G12:G1
7)

18 Subtotal 268,800

T19 PLANTA SOTERRANI -3

C#*D#*E#*F#20 . magatzem 8,000 8,150 3,000 195,600

C#*D#*E#*F#21 . caixa escala 2,000 3,800 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#22 2,000 2,900 3,000 17,400
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C#*D#*E#*F#23 . caixa escala 2,000 1,400 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#24 2,000 2,700 3,000 16,200

S SUMSUBTOTAL(G19:G2
4)

25 Subtotal 260,400

T26 PLANTA SOTERRANI -2

C#*D#*E#*F#27 . magatzem 8,000 8,150 3,000 195,600

C#*D#*E#*F#28 . caixa escala 2,000 3,800 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#29 2,000 2,900 3,000 17,400

C#*D#*E#*F#30 . caixa escala 2,000 1,400 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#31 2,000 2,700 3,000 16,200

S SUMSUBTOTAL(G26:G3
1)

32 Subtotal 260,400

T33 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#*E#*F#34 . magatzem 8,000 8,150 3,200 208,640

C#*D#*E#*F#35 . caixa escala 2,000 3,800 3,200 24,320

C#*D#*E#*F#36 2,000 2,900 3,200 18,560

C#*D#*E#*F#37 . caixa escala 2,000 1,400 3,200 8,960

C#*D#*E#*F#38 2,000 2,700 3,200 17,280

C#*D#*E#*F#39 . control 2,000 14,000 3,200 89,600

C#*D#*E#*F#40 2,000 13,300 3,200 85,120

C#*D#*E#*F#41 . serveis 1,000 12,400 3,200 39,680

C#*D#*E#*F#42 1,000 1,800 3,200 5,760

C#*D#*E#*F#43 2,000 5,100 3,200 32,640

S SUMSUBTOTAL(G33:G4
3)

44 Subtotal 530,560

TOTAL AMIDAMENT 1.767,760

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 07
PAVIMENTS INTERIORSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Acabat de paviment de formigó lliscat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte.

1 E9GZU010

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

C1 Unitats Longitud Ample

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#*D#*E#*F#3 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

T4 PLANTA SOTERRANI -4

C#*D#*E#*F#5 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#6 - forat rampa -1,000 17,900 7,200 -128,880

T7 PLANTA SOTERRANI -3

C#*D#*E#*F#8 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000
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C#*D#*E#*F#9 - forat rampa -1,000 17,900 7,200 -128,880

T10 PLANTA SOTERRANI -2

C#*D#*E#*F#11 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#12 - forat rampa -1,000 17,900 7,200 -128,880

T13 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#*E#*F#14 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#15 - forat rampa -1,000 17,900 7,200 -128,880

TOTAL AMIDAMENT 17.884,480

m2 Ratllat manual de paviments de formigó amb ratlles formades per rodó diàm.20 en sentit transversal. Criteri amidament:
superfície teòrica projecte.

2 E9GZ2000

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

C1 Unitats Longitud Ample

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#*D#*E#*F#3 . rampa 1,000 25,200 7,600 191,520

C4 Unitats Superfície/Longi
tud

Ample

T5 PLANTA SOTERRANI -4

C#*PI*D#^26 . 2 rampes 4-3 1,000 8,600 232,352

C#*PI*D#^27 -1,000 4,600 -66,476

S SUMSUBTOTAL(G1:G7)8 Subtotal 357,396

T9 PLANTA SOTERRANI -3

C#*PI*D#^210 . 2 rampes 3-2 1,000 8,600 232,352

C#*PI*D#^211 -1,000 4,600 -66,476

S SUMSUBTOTAL(G9:G11
)

12 Subtotal 165,876

T13 PLANTA SOTERRANI -2

C#*PI*D#^214 . 2 rampes 2-1 1,000 8,600 232,352

C#*PI*D#^215 -1,000 4,600 -66,476

S SUMSUBTOTAL(G13:G1
5)

16 Subtotal 165,876

T17 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#*E#*F#18 . rampa sortida 1,000 49,600 3,500 173,600

C#*D#*E#*F#19 . rampa entrada 1,000 38,100 3,500 133,350

S SUMSUBTOTAL(G17:G1
9)

20 Subtotal 306,950

TOTAL AMIDAMENT 996,098

m Vorada de 25x13-7 cm, 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

3 G9650020

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

C1 Unitats Longitud

T2 PLANTA SOTERRANI -3

C#*D#3 . illes aparcament 1,000 11,000 11,000

C#*D#4 1,000 9,000 9,000
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C#*D#5 1,000 18,000 18,000

C#*D#6 1,000 20,000 20,000

C#*D#7 1,000 22,000 22,000

C#*D#8 1,000 41,000 41,000

C#*D#9 1,000 2,500 2,500

C#*D#10 . rampa 4,000 25,200 100,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 224,300

T12 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#13 . rampa sortida 2,000 39,800 79,600

C#*D#14 1,000 19,000 19,000

C#*D#15 1,000 16,500 16,500

C#*D#16 1,000 9,000 9,000

C#*D#17 1,000 7,000 7,000

C#*D#18 1,000 4,000 4,000

C#*D#19 . rampa entrada 2,000 28,700 57,400

C#*D#20 1,000 15,500 15,500

C#*D#21 1,000 17,000 17,000

S SUMSUBTOTAL(G12:G2
1)

22 Subtotal 225,000

TOTAL AMIDAMENT 449,300

m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat raspatllat. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte.

4 E9G11AB1

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

C1 Unitats Longitud Ample

T2 PLANTA SOTERRANI -3

C#*D#*E#3 . illes aparcament 1,000 5,000 1,500 7,500

C#*D#*E#4 1,000 8,500 0,400 3,400

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

C#*D#*E#6 1,000 9,500 0,400 3,800

C#*D#*E#7 1,000 10,000 1,000 10,000

C#*D#*E#8 1,000 10,000 4,500 45,000

C#*D#*E#9 1,000 26,000 0,250 6,500

C#*D#*E#10 1,000 3,140 0,650 2,041

C#*D#*E#11 . rampa 2,000 25,200 0,250 12,600

C#*D#*E#12 1,000 25,200 0,400 10,080

S SUMSUBTOTAL(G1:G12
)

13 Subtotal 103,921

T14 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#*E#15 . illes rampa sortida 1,000 6,000 2,500 15,000

C#*D#*E#16 1,000 3,000 0,400 1,200

C#*D#*E#17 1,000 5,000 0,400 2,000

C#*D#*E#18 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#19 1,000 7,000 2,000 14,000
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C#*D#*E#20 . rampa sortida 2,000 49,600 0,400 39,680

C#*D#*E#21 1,000 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#22 . illes rampa entrada 1,000 4,500 2,000 9,000

C#*D#*E#23 1,000 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#24 . rampa entrada 2,000 26,200 0,250 13,100

C#*D#*E#25 1,000 3,500 0,300 1,050

C#*D#*E#26 1,000 8,500 0,800 6,800

S SUMSUBTOTAL(G14:G2
6)

27 Subtotal 118,630

TOTAL AMIDAMENT 222,551

m Junta de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària màxima, amb perfils tapajuntes d'alimini de superfície estriada amb
angles de suport perforats i juntes elàstiques de goma a base de cautxú sintètic, per a altes sol.licitacions, col·locant
prèviament el suport.

5 E9Z51765

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 32,000 320,000

TOTAL AMIDAMENT 320,000

m2 Paviment de rajola de gres porcelànic antilliscant de 20x20 cm. col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. criteri
amidament: per superfície realment executada. 

6 E9DCU270

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

C1 ENRAJOLAT GRES Unitats Longitud Alçada

T2 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#*E#*F#3 . serveis 1,000 10,400 5,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 07
ESGLAONSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massis, gris, tipus Torho o equivalent, col.locat a truc de maceta
amb morter. Inclús regata per a col·locació de carborundum.

1 F9V2U040

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

C1 Unitats Longitud

T2 DE PS-5 A PS-4

C#*D#3 . escala A 20,000 1,600 32,000

C#*D#4 . escala B 20,000 1,600 32,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 64,000

T6 DE PS-4 A PS-3

C#*D#7 . escala A 20,000 1,600 32,000

C#*D#8 . escala B 20,000 1,600 32,000
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S SUMSUBTOTAL(G6:G8)9 Subtotal 64,000

T10 DE PS-3 A PS-2

C#*D#11 . escala A 20,000 1,600 32,000

C#*D#12 . escala B 20,000 1,600 32,000

S SUMSUBTOTAL(G10:G1
2)

13 Subtotal 64,000

T14 DE PS-2 A PS-1

C#*D#15 . escala A 20,000 1,600 32,000

C#*D#16 . escala B 20,000 1,600 32,000

S SUMSUBTOTAL(G14:G1
6)

17 Subtotal 64,000

T18 DE PS-1 A PB

C#*D#19 . escala A 20,000 1,600 32,000

C#*D#20 . escala B 30,000 1,600 48,000

S SUMSUBTOTAL(G18:G2
0)

21 Subtotal 80,000

TOTAL AMIDAMENT 336,000

m2 Replà amb peces prefabricades de formigó, de dimensions 40 * 100 cm, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

2 F9V201ER

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

C#*D#*E#*F#1 11,000 1,900 3,700 77,330

TOTAL AMIDAMENT 77,330

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS.APARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Desmuntatge d'instal·lacions existents a la galeria de serveis, afectades per les obres de construcció de l'edifici
aparcament (mitjana tensió, aigua, O2, comunicacions, etc.); i reposició d'aquestes mateixes instal·lacions una vegada
acabades les obres. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

1 K12GPV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
VENTILACIONS.APARTAT 02
VENTILACIÓ APARCAMENT.SUBCACPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u. Reixa exterior d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl.lica, de la marca TROX model
AWG, de 1.385x1.320mm., amb bastiment de muntatge. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

1 EEKNPV01

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

2 EE52Q24A

AMIDAMENT DIRECTE 7.995,000

u. Caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630-4, de 15.000m3/h. a 30mmca., amb motor de 5,50kW.,
apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsica per a 400 V., recolzada damunt de 4 silen-blocks.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

3 EEM3PV01

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u. Ventilador de la marca SOLER & PALAU model THGT-4-710-7-20, de 15.000m3/h. a 25mmca., amb motor de 2,20kW.,
apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V., recolzat damunt de 4 silent-blocks. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

4 EEM3PV02

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u. Maniguet elàstic per a conducte rectangular realitzat a base de lona resistent a 400ºC. durant 90 minuts., de
1.400x350x500mm. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

5 EE5ZPV01

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u. Comporta antiretorn per sobrepressió, de 800x800mm. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

6 EEKQPV01

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u. Formació de tremuja de connexió de ventilador a conducte, a base de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

7 EE52PV01

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u. Reixa d'impulsió o retorn d'alumini anoditzat platejat, de la marca TROX model AT-AG, de 625x225mm., proveïda amb
comporta de regulació i bastiment de muntatge. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

8 EEK1PV01

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

u Partida alçada per la ventilació de sales, cabines, escales i vestibuls.9 VENTILACIO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
DETECCIÓ DE CO.APARTAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u. Detector de monòxid de carboni amb cobertura d'uns 200m2. a una alçada de 2,00m., segons la normativa UNE
100-166-92. Garanteix una resolució mitjana de 9 ppm durant els cinc anys de vida útil del semiconductor. Homologat pel
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dimensions: 104mm. de diàmetre i 88mm. d'alçada (amb base per a
muntatge en tub inclosa). Connexionat de 3 fils de 1,5mm2. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

1 EM11PV10

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u. Central de detecció de monòxid de carboni de 1 zona ampliable fins a 4 zones que pot alimentar i controlar fins a 56
detectors, connectats amb línies de 3 conductors. Disposa de 8 nivells programables de ventilació, memòria d'alarmes/
ventilacions/ avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma general i de ventilació per cada zona. Homologat pel Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Consum: 25W. a 230Vac. Dimensions: 365x260x105mm. (ample x alt x fons). Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

2 EM12PV10

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u. Mòdul d'una zona de detecció addicional per a la central de detecció de monòxid de carboni. Alimenta i controla fins a 14
detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins a 3 mòduls adicionals per central. Col·locació a l'interior de la
caixa de la central. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

3 EM12PV11

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u. Sirena piezoelèctrica per a ús en interiors. Alimentació a 12V. CC., consum 110mA. Nivell acústic mitjà a 1,00m. de
110dB. Dimensions 110x110x55mm. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

4 EM13PV10

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m. Mànega de 3 conductors de coure polit flexible de 1,5mm2. de secció Classe V, aïllats amb PVC TI2. Tensió nominal
500V. Cobertura exterior de PVC TM5. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

5 EMD6PV10

AMIDAMENT DIRECTE 3.275,000

m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

6 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 3.275,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.APARTAT 04
COLUMNA SECA.SUBCACPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca, amb connexió a la canonada de 3´´ de diàmetre i connexió
siamesa amb enllaços de 70 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a exterior, encastada

1 EM221119

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca, amb connexió a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i
connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a interior, encastada

2 EM222229

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 29

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3 EF21B212

AMIDAMENT DIRECTE 107,000

m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim

4 E89FU010

AMIDAMENT DIRECTE 107,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.APARTAT 04
EXTINCIÓ D'INCENDIS.SUBCACPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Platina de companyia d'aigües per a ramal de diàmetre 80mm., muntada en troneta encastada al paviment. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

1 EM21PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola
d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

2 EN32B4J7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

3 EM23144R

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

4 EFB1C455

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5 EF21B212

AMIDAMENT DIRECTE 435,000

m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim

6 E89FU010

AMIDAMENT DIRECTE 435,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

7 EM31261K
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AMIDAMENT DIRECTE 68,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment8 EM31351K

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior

9 EM211428

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.APARTAT 04
DETECCIÓ D'INCENDIS.SUBCACPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Central de detecció analògica direccionable de 1 llaç amb capacitat de 127 elements per llaç, els elements estan
supervisats constantment des de la central, amb compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 línies de 40
caràcters per línia en LCD que indica les incidències d'alarma i ajuda en programació. Filtres de selecció d'incidències
(alarma, avaria, etc.) mitjançant software de lògica difusa. -24 LEDS d'alarma de zona. Port RS-232 per a connexió a PC
que facilita la programació i el telemanteniment. Port paral·lel per a sortida d'impressora. Gestió fins a 768
entrades/sortides direccionables. Cablatge en llaç o en estrella de fins a 3 km. 4 circuits de sirena supervisats. 2 circuits de
transmissió supervisats. Font d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A. Compleix amb la Normativa Europea EN-54 Part 2 i 4.
Dimensions: 445 (alt) x 665 (ample) x 120 mm (fondària). Referència PLANA FÀBREGA: FOC017201. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

1 EM12PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Sirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs estroboscòpic incorporat. Fabricada amb policarbonat de color vermell.
Per a exteriors, autoprotegida i autoalimentada. Compleix l'Ordenança Municipal de l'Ajuntament de Barcelona sobre els
dispositius emissors de senyals acústics, que controla la contaminació per agents físics. (Art.65). Dimensions: 310x200x55
mm. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

2 EM13PV01

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u. Sirena interior electrònica. Potència de sortida: 110 dB a 1m. Carcassa rectangular de baix perfil fabricada amb plàstic
ABS de color vermell. Grau de protecció IP42. Consum en funcionament: 4,3 mA a 16-24 Vdc. Dimensions: diàmetre 130
x 105 mm. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

3 EM13PV02

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u. Detector òptic de fum convencional. Basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un
emissor i un receptor d'infrarojos. Ràpida detecció de focs. Es subministra amb caputxó protector de posada en servei.
Dotat d'òptima sensibilitat i protecció contra falses alarmes produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Compleix
EN 54 Pt 7. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm. amb base superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

4 EM11PV01

AMIDAMENT DIRECTE 24,000
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u. Detector de temperatura termovelocimètric convencional. Basat en l'increment de temperatura en funció del temps
mitjançant termistor electrònic, amb engegada de seguretat fixa a 58º C. Led indicador de foc i sortida de led remot.
Compensació automàtica del nivell de contaminació. Es subministra amb caputxó protector de posada en servei.
Compleix EN 54 Pt 5. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm amb base superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

5 EM11PV02

AMIDAMENT DIRECTE 406,000

u. Base superfície amb diode per a detectors convencionals. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

6 EM11PV03

AMIDAMENT DIRECTE 406,000

u. Sòcol per a muntatge de detectors en superfície amb tub vist. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

7 EM11PV04

AMIDAMENT DIRECTE 406,000

u. Polsador manual d'alarma d'incendi convencional. Activació mitjançant trencament de vidre amb una resistència per a
circuit d'alarma de 680 Ohm., 6 terminals de connexió i vidre intercanviable. Inclou base per a muntatge en superfície.
Color vermell. Compleix la norma BS-5839 parts 1 i 2. Dimensions: 87 x 87 x 32 mm. Pes: 125 g. Amb part proporcional
de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

8 EM14PV01

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u. Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals. Disposa d'una línia de detecció convencional per a
connexió de 20 detectors convencionals. Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip Switch de 7 segments
per a configuració d'una direcció única al llaç. Possibilitat d'alimentació externa de 24 Vcc. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

9 EM13PV03

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u. Mòdul de relé direccionable. Disposa d'un contacte lliure de tensió per al control d'equips remots. Disposa de led indicador
d'activació del mòdul. Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a configuració única d'una direcció al llaç. Commutació:
intensitat màxima 1,5 A., tensió màxima 30 Vcc. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

10 EM12PV04

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u. Font d'alimentació estabilitzada 24 Vcc/3A. Regulable i curtcircuitable, en caixa metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries.
Tensió d'alimentació: 230Vca. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 24 Vcc. Alimentació: 3 A. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

11 EM12PV05

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u. Aïllador de línia. Permet la supervisió de la línia de detecció en cas de curtcircuits, circuits oberts i derivaciones a terra.
Incorpora LED indicador d'estat. Dimensions: 30 x 106 mm. Pes: 80 g. 1 aïllador cada 20 ó 25 elements aproximadament.
Màxim 16 aïlladors per llaç. NO OCUPA DIRECCIÓ AL LLAÇ. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

12 EM11PV05

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m. Mànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2. aïllats amb PVC, amb pantalla de trena de coure polit de 60%
de cobertura, impedància 13,3 W/km. Tensió de prova 2.500 V. Tensió de servei 500 V. No propagador de flama i llire
d'halògens. Cobertura exterior de PVC. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

13 EMD6PV01

AMIDAMENT DIRECTE 3.380,000
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m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

14 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 3.380,000

u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

15 EMDBU005

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA.APARTAT 05
XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA DE BAIXA TENSIÓ.SUBCACPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra1 EG380A07

AMIDAMENT DIRECTE 602,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2,
col.locat en tub

2 EG31E906

AMIDAMENT DIRECTE 164,000

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

3 EG21HB1H

AMIDAMENT DIRECTE 164,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

4 EGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment5 EGDZ1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Connexió mitjançant soldadura aluminotèrmica a les armadures de murs i pilars de formigó. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

6 EGDZ00P3

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

u Xarxa de connexió a terra, transformador i grup electrogen. Xarxa equipotencial de connexió a terra7 XARXATERRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
BOMBES CONTRA INUNDACIONS.APARTAT 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Electrobomba submergible d'esgotament per a aigües brutes, amb motor de 4,00CV a 400V. 50Hz., de 13.000 l/h. a
26mca. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

1 ENN2PV01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

2 EN3198K7

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3 EF21B212

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u. Subquadre de les bombes contra inundacions S.B., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i
de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les línies amb el
circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una
reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

4 EG1APV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Regulació de nivell per a pou d'esgotament, del tipus de boia de mercuri, amb 13m. de línia elèctrica de 3x1,5mm2.
0,6/1kV. SZ1-K. AX-FP. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

5 EG4RPV01

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ.APARTAT 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Càmera amb CCD en BLANC i NEGRE de 1/3'' d'alta sensibilitat i resolució estàndard. Amb processament avançat dels
senyals digitals. Lents amb muntura C i CS. Elevada sensibilitat per a una il·luminació d'escena de 0,12 lux amb una lent
de f/1.2. Resolució horizontal de 380 línies de TV. Relació senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (màx.). Control autoiris,
connector de tipus DC: EIA-J 4 patilles. Alimentació: 230 V. ac. 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Alt
x Ample x Fons). Pes: 0,45 kg. Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

1 EPA1PV01

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u. Òptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm. Per a interiors. 2 EPA1PV02
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u. Cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors sense calefactor i per a òptiques amb o sense iris automàtic.
Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm. Adequat per a càmeres LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. 

3 EPA1PV03

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u. Monitor de 17´´ per a instal·lacions de circuit tancat deTV en blanc i negre, amb resolució de 900 línies. Permet el control
de: contrast, brillantor, sincronisme vertical i horitzontal. Alimentació: 230V. ca. 50Hz. 

4 EPA6PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m. Cable coaxial de 75 Ohm. d'impedància característica i atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor interior
d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i trena de coure. Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2 mm. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

5 EP41PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1.015,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
col.locat en tub

6 EG31G306

AMIDAMENT DIRECTE 1.015,000

m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

7 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 1.015,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
MEGAFONIAAPARTAT 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Controlador. S'encarrega de distribuïr les trucades d'emergència, convencionals i música de fons. Consta de 6 zones
d'altaveus i d'amplificador de 240W. Compleix la normativa d'evacuació IEC60849. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

1 EP32PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Estació de trucada per a 6 zones. Es connecta a la central amb cable utp cat5e. Se li poden acoblar fins a 8 teclats de 6
zones. No està supervisada per la central. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

2 EP33PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Amplificador de potència de 480W. (720W. de potència màxima), 1 entrada de línia balancejada. Entrada: 100V. Sortida:
70-100V. Resposta en freqüència: 50Hz. a 20kHz. Alimentació: 230V. ca. Dimensions: 430 x 370 x 145 mm. Pes: 25kg.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

3 EP31PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u. Projector de sò de paret unidireccional 10 W./90dB. 100V. nominals. EVAC. Excel·lent reproducció de música i veu.
Resistent a l'aigua i a la pols amb els requeriments de IP65. Material resistent fabricat amb ABS. Amb part proporcional
de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

4 EP35PV01

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m. Cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5 mm2. de coure electrolític, amb aïllament de PVC, tensió de prova
de 1.500V. i tensió de servei de 250V. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

5 EP49PV10

AMIDAMENT DIRECTE 774,000

m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

6 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 774,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
  APARTAT 09
QUADRES ELÈCTRICS.SUBCACPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subquadre de baixa tensió del centre de transformació S.B.T.-C.T., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb
borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació de
les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar
corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

1 EG1APV02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Quadre general de distribució C.G.D., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de
línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al qual
pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del
33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

2 EG1APV03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Subquadre ascensor, metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta
transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen,
allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a
futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

3 EG1APV04

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u. Subquadre aparcament subministrament normal S.A.N., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les
línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent,
amb una reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

4 EG1APV05

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u. Subquadre aparcament subministrament socors S.A.S., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les
línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent,
amb una reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

5 EG1APV06

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Bateria de condensadors trifàsica formada per 6 etapes de 10+(5x20) kVAr., amb un total de 110 kVAr., trifàsica a 400 V.
50Hz., de funcionament automàtic, amb interruptor manual en capçalera de 250 A. IV pols. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

6 EGB1PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Quadre de PVC estanc grau de protecció IP-55, referència GW-68-208, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

7 EG13PV10

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
  APARTAT 09
LÍNIES A SUBQUADRES.SUBCACPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120 mm2,
col.locat en tub

1 EG31ED06

AMIDAMENT DIRECTE 390,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240
mm2, col.locat en tub

2 EG31PV10

AMIDAMENT DIRECTE 390,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x70 mm2,
col.locat en tub

3 EG31PV11

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

4 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
  APARTAT 09
IL·LUMINACIÓ ZONA DE SERVEIS.SUBCACPÍTOL 03
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de protecció IP-65, amb equip AF. 230V. 50Hz., amb reactància
electrònica, amb tub fluorescent. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

1 EHB1PV01

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u. Llumenera d'emergència, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1 hora
d'autonomia, proveïda amb marc per a encastar en cel ras o per a instal·lació en superfície. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

2 EH61PV01

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u. Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb vidre i malla metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb
portalàmpades ceràmic amb rosca E-27 i làmpada d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V. 50Hz. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

3 EH32PV01

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
  APARTAT 09
CONTROL I REGULACIÓ.SUBCACPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC PER REGULACIÓ Y CONTROL D' INSTAL.LACIONS  1 EEVC2104

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

U SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A
CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24.  TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

2 EEVC2205

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
col.locat sota tub o canal

3 EP434650

AMIDAMENT DIRECTE 1.260,000

U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOC CENTRAL DE SUPERVISIÓ, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE
GESTIÓ, PANTALLES I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. INCLOU CURS DE FORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ,
ACCESORIS CABLEJAT I MONTATGE.

4 EEVC5016

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
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APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
  APARTAT 09
LÍNIES DES DE SUBQUADRES.SUBCACPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2,
col.locat en tub

1 EG31J406

AMIDAMENT DIRECTE 3.690,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
col.locat en tub

2 EG31H506

AMIDAMENT DIRECTE 3.300,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2,
col.locat en tub

3 EG31G406

AMIDAMENT DIRECTE 5.245,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
col.locat en tub

4 EG31G306

AMIDAMENT DIRECTE 4.340,000

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

5 EG21H81H

AMIDAMENT DIRECTE 1.324,000

m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

6 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 5.258,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
  APARTAT 09
LLUMENERES I MECANISMES APARCAMENT.SUBCACPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Llumenera fluorescent, de 1x58W. AF. 230V. 50Hz., amb reactància electrònica, amb tub fluorescent. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

1 EH11PV01

AMIDAMENT DIRECTE 572,000
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u. Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de protecció IP-65, amb equip AF. 230V. 50Hz., amb reactància
electrònica, amb tub fluorescent. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

2 EHB1PV01

AMIDAMENT DIRECTE 204,000

u. Llumenera d'emergència, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1 hora
d'autonomia, proveïda amb marc per a encastar en cel ras o per a instal·lació en superfície. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

3 EH61PV01

AMIDAMENT DIRECTE 345,000

u. Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb vidre i malla metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb
portalàmpades ceràmic amb rosca E-27 i làmpada d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V. 50Hz. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

4 EH32PV01

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u. Presa de corrent de 10/16A. F+N+PT tipus schuco amb grau de protecció IP-65. Amb part proporcional de línia elèctrica,
tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

5 EG63PV01

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

u. Interruptor unipolar de 10A. amb grau de protecció IP-65. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

6 EG62PV01

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
  APARTAT 09
GRUP ELECTROGEN.SUBCACPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Grup electrogen insonoritzat, automàtic, amb quadre de control AUT-MP-10E, per a una potència de 135kVA. en
emergència i 123kVA. en servei continu, a 400V. 50Hz. 3F+N; amb motor dièsel, alternador, bateria a 12V. 125Ah.
Incloent silenciador crític i interruptor automàtic a la sortida de 250A. IV pols. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

1 EGC1PV01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Joc de silent-blocks per a grup electrogen. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.2 EGC1PV02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3 EF11D222

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim

4 E89FU010
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u. Quadre de commutació automàtica per a grup electrogen de 200A. 400V. 50Hz. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

5 EGC1PV03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240
mm2, col.locat en tub

6 EG31PV10

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x4 mm2,
col.locat en tub

7 EG31H406

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
ELECTRICITAT. MITJANA TENSIÓ.APARTAT 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Cel·la de línia, amb interruptor rotatiu, segons especificacions de memòria i plec de condicions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

1 EGH2SF03

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m. Línia de mitjana tensió de 18/30kV. de conductor d'alumini de 3(1x150)mm2. tipus RHV-XV-H-16, instal·lada a l'aire entre
connexió de cel·la i interruptor automàtic amb transformador. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

2 EGK2SF01

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u. Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles, aïllament de 36kV., sistema modular, tensió nominal 25kV.,
intensitat nominal 630A./16kA., amb comandament manual tipus BR amb bobina de disparament, amb relè, captadors
capacitius i 3 borns M-400-LR, segons especificacions de memòria i plec de condicions. Amb part propocional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

3 EGH5PS01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Transformador de potència del tipus en sec encapsulat en resines epoxi, de 630kVA. de potència, tensió primària 25kV.,
tensió secundària 3x420V., grup de connexió DIN-11, segons especificacions de memòria i plec de condicions, inclòs
transport i col·locació en obra. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

4 EGG1PS01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Terminal de connexió per a interior. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.5 EG31U002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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u. Material auxiliar de seguretat: banqueta aïllant, perxa, guants de cautxú, armari de peces auxiliars, plaques de
senyalització, 2 extintors de CO2 de 5kg. i material de servei; amb descàrrega del materix i mesura del corrent de pas i de
contacte. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

6 EG43U004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Quadre de control format per un controlador IQ-211, un detector de fallada de fase (DTF), inclòs el cablatge a connectar
al IQ i a la xarxa de gestió centralitzada. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

7 EG13CC30

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Canal metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada, llisa, cega, amb tapa, de 200x100 mm. i 1mm. de gruix. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

8 EG2BLL01

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
TELECOMUNICACIONSAPARTAT 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable de comunicacions de 25 parells, amb pantalla, col.locat1 EP43A020

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266,
col.locat sota tub o canal

2 EP434670

AMIDAMENT DIRECTE 1.650,000

u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats
d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, col.locat sobre el
sòcol

3 EP74E312

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Panell amb connectors integrats per a armari amb bastidor rack 19´´, amb 48 connectors RJ45 telefònics, d'1 unitat
d'alçària, fixat mecànicament

4 EP7Z985B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230
V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col.locat

5 EP7ZA161

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal,
col.locada

6 EP7ZE091

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat7 EP7E1E00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada

8 EP7311D3

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col.locat9 EP43C451

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

10 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 760,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
LAMPISTERIA.APARTAT 12
SERVEIS HIGIÈNICS I VESTIDORS.SUBCACPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces
d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

1 EN3148K7

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat superficialment

2 EF5293B2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat superficialment

3 EF5283B2

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

m Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat encastat

4 EF5263B7

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040
W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment

5 EFQ3N7H2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 43

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040
W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment

6 EFQ3N6H2

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040
W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment

7 EFQ3N5H2

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

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

8 EJ14BB1P

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

9 EJ24A121

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un inodor. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

10 EJ2ZLL02

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals11 EJ13B212

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

12 EJ239111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC13 EJ33B7PG

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un lavabo. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

14 EJ2ZLL01

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

15 EJ1AB21P

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt16 EJ1ZBB02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de 1/2´´

17 EJ28212A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un abocador. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

18 EJ2ZLL04

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Connexió de servei i muntants. Partida alçada a justificar per la connexio a la xarxa general.19 ECONEXIO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
CONTROL D'ACCÉS I COBRAMENT APARCAMENT.APARTAT 13
VIA AUTOMÀTICA D'ENTRADA.SUBCACPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb l'expenedor que, davant la presència del vehicle (evita
l'extracció de tickets peatonalment), ordena la sortida del ticket. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

1 EMDWPV01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u. Emissor de tickets i lector d'abonats. Emissor de tickets amb gravació magnètica central i impressió digital. Tractament
amb validació de les targetes d'abonats. Composat per: Greup de gravació magnètica en banda central. Numeració de
cada ticket emès. Impressió visual de dades (nº de tiquet, data i hora). Lector motoritzat per a control d'abonats. Lectura
de targetes en les 4 posicions. Dipòsit porta-tickets amb capacitat per a 5.000 tickets. Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació
a l'usuari. Visió permanent de data, hora i missatges. Funcionament en xarxa o autònom. Connexió i diàleg amb la central
de gestió. carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable
18/8. Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket. Interfonia incorporada. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

2 EMDWPV02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u. Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor d'entrada. Lector xip de proximitat per a abonats, descompte, etc.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

3 EMDWPV03

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb la barrera, actua com a protecció mentres un vehicle
que es troba sota el radi d'acció del braç de la barrera, i tanca un cop el vehicle la ha depassat. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

4 EMDWPVA3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 45

u. Barrera automàtica per a pàrking. Barrera de tancament automàtic composada per: Moto-reductor segellat i autolibricat de
1/4CV. a 220/230V. 50Hz. a 1.500rpm. referència 1/70. Transmissió de moviment per biel·les, recolzades en els seus
eixos per rodaments d'agulles. Micro-interruptors de fi de cursa de seguretat acoblats a l'eix del reductor. Braç metàl·lic
rectangular, de color fosforescent vermell i blanc, llargada màxima de 2,50m. Temps de maniobra d'apertura 1,20 s.
Quadre electrònic de maniobra i control. Carcassa. d'alumini protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Goma
pneumàtica de protecció acoblada al braç de la barrera. Amb articulació blraç barrera. Amb part proporcional d'accessoris
i mà d'obra, completament instal·lada.

5 EMDWPV04

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
CONTROL D'ACCÉS I COBRAMENT APARCAMENT.APARTAT 13
VIA AUTOMÀTICA DE SORTIDA.SUBCACPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb el lector de sortida que, davant la presència d'un vehicle
(evita la introducció del ticket o targeta peatonalment), ordena a l'equip la seva posada en servei per a comprovació de
lectura. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

1 EMDWPV05

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u. Lector de tickets i lector d'abonats. Equip electrònic per a controlar la validesa del ticket horari i de les targetes d'abonats.
Composat per: Grup de lectura i gravació magnètica en banda central. Lectura de tickets i targetes en les 4 posicions.
Lector motoritzat per a control d'abonats. Activa l'obertura de la barrera de sortida, si les dades llegides són correctes.
Control de numeració del ticket. Els tickets accesptats i llegits, després de la seva comprovació, són esborrats i invalidats.
Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari. Visió permanent de data, hora i missatges. Funcionament en xarxa o
autònom. Connexió i diàleg amb central de gestió. Carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc.
Elements interiors en acer inoxidable 18/8. Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket. Interfonia incorporada. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

2 EMDWPV06

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u. Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor d'entrada. Lector xip de proximitat per a abonats, descompte, etc.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

3 EMDWPV03

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u. Barrera automàtica per a pàrking. Barrera de tancament automàtic composada per: Moto-reductor segellat i autolibricat de
1/4CV. a 220/230V. 50Hz. a 1.500rpm. referència 1/70. Transmissió de moviment per biel·les, recolzades en els seus
eixos per rodaments d'agulles. Micro-interruptors de fi de cursa de seguretat acoblats a l'eix del reductor. Braç metàl·lic
rectangular, de color fosforescent vermell i blanc, llargada màxima de 2,50m. Temps de maniobra d'apertura 1,20 s.
Quadre electrònic de maniobra i control. Carcassa. d'alumini protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Goma
pneumàtica de protecció acoblada al braç de la barrera. Amb articulació blraç barrera. Amb part proporcional d'accessoris
i mà d'obra, completament instal·lada.

4 EMDWPV04

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
CONTROL D'ACCÉS I COBRAMENT APARCAMENT.APARTAT 13
CAIXERS AUTOMÀTICS.SUBCACPÍTOL 03

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Caixer automàtic. Amb les següents característiques. Acceptació de fins a 16 tipus de monedes diferents. Acceptació de
(0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 Euros). Dispositiu automàtic de reciclatge i emplenat per a devolució de canvi. Composat
pels següents elements: Monitor color TFT 12'' d'informació a l'usuari. Informació en 4 idiomes seleccionables. Lector
motoritzat de tickets magnètics per a càlcul de tarifa. Cobrament d'abonats. Renovació d'abonaments. Lectura ticket i
targetes abonats en les 4 posicions. Lector xip de proximitat per a abonats, descomptes, etc. (opcional). Acceptació de
pagament amb targetes de crèdit. Lectura de targetes de crèdit en 2 posicions. Impressora de rebuts justificants de
pagament. Cofre de seguretat de recaptació de monedes. Ordinador tipus industrial PENTIUM 128Mb RAM, HD 40Gb. 2
ports sèrie, 1 port paral·lel. Emissió d'estadístiques amb indicació d'hora i import de l'instant de ser retirats els cofres.
Càlcul de tarifes per diferenciació del dia de la setmana, dies festius, hores diunes, hores nocturnes o tarifes especials.
polsadors d'idiomes, rebuts i anul·lació operació. Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI. Sistema d'alarmes (porta i
cofres). Fitxer de seguretat de totes les operacons. Interfonia incorporada. Connexió i diàleg amb central de gestió.
Carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Possibilitat d'alçada adaptable per a persones amb
mobilitat reduïda. Mòdul acceptador de vals descompte model ATC-540. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

1 EMDWPV10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u. Lector de bitllets de banc. Amb les següents característiques: Sentit d'introducció en les 4 posicions. Cofre amb
tancament de seguretat. Capacitat aproximada 1.000 bitllets. Lector acceptador de 4 bitllets de banc. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

2 EMDWPV11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
CONTROL D'ACCÉS I COBRAMENT APARCAMENT.APARTAT 13
CONTROL I COBRAMENT MANUAL.SUBCACPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Unitat central de control i cobrament. Composada pels següents elements: Unitat central PC P-IV 3GHz. HacerPower F
1b. Mòdul 512MB de memòria DDR 266/333/400. Disc dur de 40GB. de seguretat. Doble disc de treball de 40Gb. Targeta
de xarxa 3 Com integrada (Ethernet). Targeta gràfica ATI 64MB. 2 Ports sèrie i 1 port paral·lel. 6 Ports USB 2.0.
Disquetera de 3,5'' 1,44MB. Llicència Windows XP Professional. Monitor color TFT 17''. Teclat expandit i ratolí. Lector
DVD. Mòdem Us Robotics V92 PCI. Targeta EDSI. Possibilitat de connexió de fins a 16 terminals per a cada port de
comunicació (extensible). Impressora color d'injecció de tinta HP. Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI. Facil·litant la
següent informació: Visió de l'estat de barreres, expenedors de tiquets, caixes automàtiques, cobraments manuals. Visió
en temps real dels comptatges. Software que incorpora: Gestió d'abonats, tickets (horaris, congrés, descomptes,
prevenda). Estructura i càlcul de terifes. Estructura i control d'abonats personalitzats. Diàleg entre tots els perifèrics.
Software de connexió amb l'exterior via modem. Estadístiques de recaptació i balanços. Estadístiques numèriques i
gràfiques d'ocupació. Lector de ticquests per a càlcul automàtic de tarifes. Calaix portamonedes i bitllets de la recaptació.
Impressora de rebuts i resum de torns. Display a client. Clau d'accés per a diferents nivells. validació del ticket per a ésser
utilitzat a la sortida. Codificació per a tot tipus de targetes i tickets. Teclat de funció consola de control de barreres,
expenedors, lectors, rètol ''P''. Connexió amb unitat central. Lector incorporat per a tergeta de crèdit i vals. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

1 EMDWPV20

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u. Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor d'entrada. Lector xip de proximitat per a abonats, descompte, etc.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

2 EMDWPV03

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01
GESTIÓ DE PLACES D'APARCAMENT.APARTAT 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Detector ultrasònic amb led lluminós vermell, verd i blau; a situar damunt de cada plaça d'aparcament. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

1 EMDWCC20

AMIDAMENT DIRECTE 648,000

u. Concentrador (router) com a gestor de places d'aparcament en cada planta. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

2 EMDWCC22

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u. Rètol indicador a base de leds, a situar en cada planta. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

3 EMDWCC23

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u. Rètol indicador a base de leds, a situar en cada plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

4 EMDWCC24

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u. Rètol indicador a base de leds, a situar en l'entrada general. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

5 EMDWCC25

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u. Ordinador de cabina de control d'aparcament. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.6 EMDWCC26

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Software de gestió de places d'aparcament ''place car server''. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

7 EMDWCC27

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Muntatge i posada en servei de la instal·lació de gestió de places d'aparcament, consistent en: Plànols i esquemes per a
obra civil. Transport dels equips. Muntatge i connexionat general. Proves de control i posada en marxa. 2 Jornades de
curset de formació per al personal encarregat. Manteniment durant el temps de garantia.

8 PPAUPV02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Instal·lació elèctrica de les guies del sistema de gestió de places d'aparcament. Amb part proporcional de línies
elèctriques, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

9 PPAUCC04

AMIDAMENT DIRECTE 697,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
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APARCAMENTSUBOBRA 01
APARELLS ELEVADORSCAPÍTOL 09
APARELLS ELEVADORSSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor nucli 2. Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids amb maquinaria integrada en forat, mod.
''KONE FORUM 430'' del tipus ''KONE MONOSPACE'' o equivalent, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 6 parades (20 m aprox.), doble embarcament en cabina a 180, maniobra dúplex, portes
d'acces PF-30 corredisses automatiques de 90x200 cm d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes interiors:
110x1400x210 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de
les mateixes. Passamans i sòcols i acabat resistent de cabina. Equip d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i
alarma d'emergència, medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de
teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els
elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les
portes etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any de garantia. Mides
forat 165x201 cm, mides fosat 115 cm i sobrerecorregut 350 cm.

1 EL7902ER

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
MANYERIACAPÍTOL 10
MANYERIASUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF3. Mides totals 90x210 cm. Porta tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar.
Inclús premarc, pany de cop i manetes. Tot segons planol detall projecte. Criteri amidament: per unitat d'obra
completament acabada i muntada en obra. 

1 EASA43ER

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

C1 Unitats

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#3 . escala A 1,000 1,000

C#4 . escala B 1,000 1,000

C#5 . aparcament 1,000 1,000

T6 PLANTA SOTERRANI -4

C#7 . escala A 1,000 1,000

C#8 . escala B 2,000 2,000

C#9 . aparcament 1,000 1,000

T10 PLANTA SOTERRANI -3

C#11 . escala A 1,000 1,000

C#12 . escala B 1,000 1,000

T13 PLANTA SOTERRANI -2

C#14 . escala A 1,000 1,000

C#15 . escala B 1,000 1,000

T16 PLANTA SOTERRANI -1
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C#17 . escala A 2,000 2,000

C#18 . escala B 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF1. Mides totals 160x210 cm. Porta tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar.
Inclús premarc, pany de cop i manetes. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.

2 EASA10ER

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

C1 Unitats

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#3 . aparcament 3,000 3,000

T4 PLANTA SOTERRANI -4

C#5 . aparcament 4,000 4,000

T6 PLANTA SOTERRANI -3

C#7 . aparcament 4,000 4,000

T8 PLANTA SOTERRANI -2

C#9 . aparcament 4,000 4,000

T10 PLANTA SOTERRANI -1

C#11 . aparcament 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre negre i barra vermella. Totalment col·locada.3 EAR0300R

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

C1 Unitats

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#3 . escala A 1,000 1,000

C#4 . escala B 1,000 1,000

T5 PLANTA SOTERRANI -4

C#6 . escala A 1,000 1,000

C#7 . escala B 2,000 2,000

T8 PLANTA SOTERRANI -3

C#9 . escala A 1,000 1,000

C#10 . escala B 1,000 1,000

T11 PLANTA SOTERRANI -2

C#12 . escala A 1,000 1,000

C#13 . escala B 1,000 1,000

T14 PLANTA SOTERRANI -1

C#15 . escala A 2,000 2,000

C#16 . escala B 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Passama de pletina d'acer 40x6 mm. i suports de tub 25x1.5 mm., rodons d. 8 mm. i pletines circulars de fixacio en
parament vertical o en barana, etc. amb passamà de d'acer inoxidable. Col.locada a obra. segons planol detall. criteri
amidament: per longitud realment executada.

4 E69ME12R
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

T2 DE PS-5 A PS-4

C#*D#*E#*F#3 . escales 4,000 1,800 7,200

T4 DE PS-4 A PS-3

C#*D#*E#*F#5 . escales 4,000 1,800 7,200

T6 DE PS-3 A PS-2

C#*D#*E#*F#7 . escales 4,000 1,800 7,200

T8 DE PS-2 A PS-1

C#*D#*E#*F#9 . escales 4,000 1,800 7,200

T10 DE PS-1 A PB

C#*D#*E#*F#11 . escales 6,000 1,800 10,800

TOTAL AMIDAMENT 39,600

m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col.locat sobre suports i inclosos tot tipus de materials, operacions auxiliars i de preparació necessàries i gestió
de residus. Totalment col·locat. Tot segons detall plànols.

5 EB2A1001

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

C1 Unitats Longitud

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#*2*PI*D#3 . perímetre 2 rampes 5-4 1,000 8,600 54,035

C#*2*PI*D#4 0,500 4,600 14,451

C#*2*PI*D#5 . aparcament 1,000 4,600 28,903

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 97,389

T7 PLANTA SOTERRANI -4

C#*2*PI*D#8 . perímetre 2 rampes 4-3 1,000 8,600 54,035

C#*2*PI*D#9 1,000 4,600 28,903

C#*2*PI*D#10 . aparcament 1,000 4,600 28,903

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 111,841

T12 PLANTA SOTERRANI -3

C#*2*PI*D#13 . perímetre 2 rampes 3-2 1,000 8,600 54,035

C#*2*PI*D#14 1,000 4,600 28,903

C#*2*PI*D#15 . aparcament 1,000 4,600 28,903

S SUMSUBTOTAL(G12:G1
5)

16 Subtotal 111,841

T17 PLANTA SOTERRANI -2

C#*2*PI*D#18 . perímetre 2 rampes 2-1 1,000 8,600 54,035

C#*2*PI*D#19 1,000 4,600 28,903

C#*2*PI*D#20 . aparcament 1,000 4,600 28,903

S SUMSUBTOTAL(G17:G2
0)

21 Subtotal 111,841

T22 PLANTA SOTERRANI -1

C#*2*PI*D#23 . aparcament 0,500 4,600 14,451

C#*D#*E#*F#24 1,000 4,000 4,000
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S SUMSUBTOTAL(G22:G2
4)

25 Subtotal 18,451

TOTAL AMIDAMENT 451,363

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
PINTURESCAPÍTOL 11
PINTURESSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Criteri d'amidament: superfície teòrica projecte, descomptant forats més grans
de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

1 E8B2U001

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

T1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 . ventilació 4,000 1,800 4,000 28,800

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000 4,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 92,800

m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la
superfície

2 E9Z3U010

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

C1 Unitats Longitud Ample

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#*D#*E#*F#3 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#4 . rampa 1,000 25,200 7,600 191,520

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 3.871,520

T6 PLANTA SOTERRANI -4

C#*D#*E#*F#7 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#8 - a deduïr zona rampes -2,000 6,900 17,900 -247,020

S SUMSUBTOTAL(G6:G8)9 Subtotal 3.432,980

T10 PLANTA SOTERRANI -3

C#*D#*E#*F#11 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#12 - a deduïr zona rampes -2,000 6,900 17,900 -247,020

S SUMSUBTOTAL(G10:G1
2)

13 Subtotal 3.432,980

T14 PLANTA SOTERRANI -2

C#*D#*E#*F#15 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#16 - a deduïr zona rampes -2,000 6,900 17,900 -247,020

S SUMSUBTOTAL(G14:G1
6)

17 Subtotal 3.432,980

T18 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#*E#*F#19 . aparcament 1,000 115,000 32,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#20 - a deduïr zona rampes -2,000 6,900 17,900 -247,020
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S SUMSUBTOTAL(G18:G2
0)

21 Subtotal 3.432,980

TOTAL AMIDAMENT 17.603,440

m Pintat de bandes de 20 cm. d'amplaria amb esmalt al poliureta per a senyalitzacio de zones de pas, zones mortes i
indicacio de direccio, en paraments verticals i paviments. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.

3 EBA101ER

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

C1 Unitats Longitud

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#*D#3 . places aparcament 1-36 1,000 90,400 90,400

C#*D#4 36,000 5,000 180,000

C#*D#5 . places aparcament 37-60 1,000 60,400 60,400

C#*D#6 24,000 5,000 120,000

C#*D#7 . places aparcament 61-66 5,000 5,000 25,000

C#*D#8 2,000 4,000 8,000

C#*D#9 2,000 14,000 28,000

C#*D#10 . places aparcament 67-128 3,000 77,500 232,500

C#*D#11 32,000 10,000 320,000

C#*D#12 . indicació direcció rampa pujada 1,000 32,300 32,300

C#*D#13 1,000 13,300 13,300

C#*D#14 . indicació direcció rampa baixada 1,000 11,000 11,000

C#*D#15 1,000 5,000 5,000

C#*D#16 . indicació direcció zona illes 1,000 15,700 15,700

C#*D#17 1,000 20,700 20,700

C#*D#18 1,000 6,500 6,500

C#*D#19 1,000 13,700 13,700

C#*D#20 1,000 6,800 6,800

C#*D#21 1,000 24,000 24,000

C#*D#22 1,000 3,800 3,800

C#*D#23 1,000 19,200 19,200

C#*D#24 1,000 12,700 12,700

C#*D#25 1,000 5,000 5,000

C#*D#26 . indicació direcció int.aparcament 1,000 200,000 200,000

C#*D#27 1,000 164,000 164,000

C#*D#28 . perímetre 2,000 113,000 226,000

C#*D#29 1,000 32,000 32,000

C#*D#30 1,000 24,400 24,400

C#*D#31 . sota rampa 1,000 8,200 8,200

C#*D#32 1,000 13,200 13,200

C#*D#33 . pilars 14,000 4,400 61,600

C#*D#34 4,000 3,400 13,600

C#*D#35 3,000 3,200 9,600

C#*D#36 5,000 1,800 9,000

Euro
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AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 53

S SUMSUBTOTAL(G1:G36
)

37 Subtotal 2.015,600

T38 PLANTA SOTERRANI -4

C#*D#39 . places aparcament 1-36 1,000 90,400 90,400

C#*D#40 36,000 5,000 180,000

C#*D#41 . places aparcament 37-40 2,000 3,400 6,800

C#*D#42 4,000 5,000 20,000

C#*D#43 2,000 9,200 18,400

C#*D#44 . places aparcament 41-75 1,000 87,900 87,900

C#*D#45 35,000 5,000 175,000

C#*D#46 . places aparcament 76-79 2,000 3,400 6,800

C#*D#47 4,000 5,000 20,000

C#*D#48 2,000 9,200 18,400

C#*D#49 . places aparcament 80-137 3,000 72,500 217,500

C#*D#50 30,000 10,000 300,000

C#*D#51 . indicació direcció rampes 2,000 27,800 55,600

C#*D#52 2,000 13,300 26,600

C#*D#53 . indicació direcció int.aparcament 1,000 200,000 200,000

C#*D#54 1,000 164,000 164,000

C#*D#55 . perímetre 2,000 113,000 226,000

C#*D#56 2,000 32,000 64,000

C#*D#57 . pilars 15,000 4,400 66,000

C#*D#58 4,000 3,400 13,600

C#*D#59 3,000 3,200 9,600

C#*D#60 10,000 1,800 18,000

S SUMSUBTOTAL(G38:G6
0)

61 Subtotal 1.984,600

T62 PLANTA SOTERRANI -3

C#*D#63 . places aparcament 1-36 1,000 90,400 90,400

C#*D#64 36,000 5,000 180,000

C#*D#65 . places aparcament 37-40 2,000 3,400 6,800

C#*D#66 4,000 5,000 20,000

C#*D#67 2,000 9,200 18,400

C#*D#68 . places aparcament 41-75 1,000 87,900 87,900

C#*D#69 35,000 5,000 175,000

C#*D#70 . places aparcament 76-79 2,000 3,400 6,800

C#*D#71 4,000 5,000 20,000

C#*D#72 2,000 9,200 18,400

C#*D#73 . places aparcament 80-137 3,000 72,500 217,500

C#*D#74 30,000 10,000 300,000

C#*D#75 . indicació direcció rampes 2,000 27,800 55,600

C#*D#76 2,000 13,300 26,600

C#*D#77 . indicació direcció int.aparcament 1,000 200,000 200,000

C#*D#78 1,000 164,000 164,000

C#*D#79 . perímetre 2,000 113,000 226,000

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT
AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

AMIDAMENTS Pàg.: 54

C#*D#80 2,000 32,000 64,000

C#*D#81 . pilars 15,000 4,400 66,000

C#*D#82 4,000 3,400 13,600

C#*D#83 3,000 3,200 9,600

C#*D#84 10,000 1,800 18,000

S SUMSUBTOTAL(G62:G8
4)

85 Subtotal 1.984,600

T86 PLANTA SOTERRANI -2

C#*D#87 . places aparcament 1-36 1,000 90,400 90,400

C#*D#88 36,000 5,000 180,000

C#*D#89 . places aparcament 37-40 2,000 3,400 6,800

C#*D#90 4,000 5,000 20,000

C#*D#91 2,000 9,200 18,400

C#*D#92 . places aparcament 41-75 1,000 87,900 87,900

C#*D#93 35,000 5,000 175,000

C#*D#94 . places aparcament 76-79 2,000 3,400 6,800

C#*D#95 4,000 5,000 20,000

C#*D#96 2,000 9,200 18,400

C#*D#97 . places aparcament 80-137 3,000 72,500 217,500

C#*D#98 30,000 10,000 300,000

C#*D#99 . indicació direcció rampes 2,000 27,800 55,600

C#*D#100 2,000 13,300 26,600

C#*D#101 . indicació direcció int.aparcament 1,000 200,000 200,000

C#*D#102 1,000 164,000 164,000

C#*D#103 . perímetre 2,000 113,000 226,000

C#*D#104 2,000 32,000 64,000

C#*D#105 . pilars 15,000 4,400 66,000

C#*D#106 4,000 3,400 13,600

C#*D#107 3,000 3,200 9,600

C#*D#108 10,000 1,800 18,000

S SUMSUBTOTAL(G86:G1
08)

109 Subtotal 1.984,600

T110 PLANTA SOTERRANI -1

C#*D#111 . places aparcament 1-14 1,000 35,000 35,000

C#*D#112 13,000 5,000 65,000

C#*D#113 . places aparcament 15-28 1,000 35,200 35,200

C#*D#114 14,000 5,000 70,000

C#*D#115 . places aparcament 29-33 2,000 11,600 23,200

C#*D#116 4,000 5,000 20,000

C#*D#117 1,000 4,200 4,200

C#*D#118 . places aparcament 34-59 1,000 65,000 65,000

C#*D#119 25,000 5,000 125,000

C#*D#120 . places aparcament 60-61 2,000 3,050 6,100

C#*D#121 1,000 4,450 4,450

Euro
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C#*D#122 . places aparcament 62-121 3,000 22,100 66,300

C#*D#123 1,000 8,500 8,500

C#*D#124 9,000 10,000 90,000

C#*D#125 3,000 52,500 157,500

C#*D#126 22,000 10,000 220,000

C#*D#127 . indicació direcció rampa pujada 2,000 10,950 21,900

C#*D#128 . indicació direcció rampa baixada 2,000 11,900 23,800

C#*D#129 . indicació direcció int.aparcament 1,000 200,000 200,000

C#*D#130 1,000 164,000 164,000

C#*D#131 . indicació direcció rampa entrada 2,000 4,550 9,100

C#*D#132 2,000 23,000 46,000

C#*D#133 . indicació direcció rampa sortida 1,000 5,500 5,500

C#*D#134 1,000 6,500 6,500

C#*D#135 1,000 19,500 19,500

C#*D#136 1,000 7,500 7,500

C#*D#137 1,000 12,000 12,000

C#*D#138 1,000 18,500 18,500

C#*D#139 2,000 6,500 13,000

C#*D#140 1,000 9,500 9,500

C#*D#141 2,000 13,000 26,000

C#*D#142 . perímetre 2,000 113,000 226,000

C#*D#143 2,000 32,000 64,000

C#*D#144 . rampa sortida 2,000 49,600 99,200

C#*D#145 . rampa entrada 2,000 26,200 52,400

C#*D#146 . control 1,000 14,000 14,000

C#*D#147 1,000 13,200 13,200

C#*D#148 . pilars 21,000 3,400 71,400

C#*D#149 5,000 1,800 9,000

S SUMSUBTOTAL(G110:G
149)

150 Subtotal 2.127,450

TOTAL AMIDAMENT 10.096,850

u Pintat de grup de dos dígits de numeros de senyalitzacio de places d'aparcament amb esmalt al poliureta en paviments.
Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

4 EBA102ER

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

C1 Unitats

T2 PLANTA SOTERRANI -5

C#3 . places aparcament 128,000 128,000

T4 PLANTA SOTERRANI -4

C#5 . places aparcament 137,000 137,000

T6 PLANTA SOTERRANI -3

C#7 . places aparcament 137,000 137,000

T8 PLANTA SOTERRANI -2

C#9 . places aparcament 137,000 137,000

Euro
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T10 PLANTA SOTERRANI -1

C#11 . places aparcament 121,000 121,000

TOTAL AMIDAMENT 660,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.1 PPAAZ01R

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENTSUBOBRA 02
PAVIMENTSCAPÍTOL 01
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Recrescut de nivell de pavients amb encofrat no recuperable amb peces del sistema CAVITI de 20, 40 i 70 cm d'alçada.
Inclou formigonat de peus, capa de compresió de 8 cm de gruix amb malla electrosoldada de 15x15-20x20 diàm.5. 

1 E93A01ER

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 20,000 50,000 1.000,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 24,000 50,000 1.200,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,000 50,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 2.800,000

m3 Solera de formigó lleuger d'argila expandida de 2000 a 2500 N/cm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3.

2 E93701ER

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 765,000 1,000 1,000 765,000

TOTAL AMIDAMENT 765,000

m Vorada recta de pedra granítica, de 15-20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/Ide 25 a 30 cm d'alçària,
i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte.

3 F961A87C

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

C#*D#*E#*F#1 . plaça sup 1,000 308,000 308,000

C#*D#*E#*F#2 . plaça inf 1,000 159,000 159,000

TOTAL AMIDAMENT 467,000

Euro
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t Paviment de mescla bituminosa en calent, tipus s-12, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall. criteri amidament: pes teòric projecte.

4 F9H100ER

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 3.742,000 0,040 2,400 359,232

TOTAL AMIDAMENT 359,232

m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5 kg/m25 F9J12X50

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 3.742,000 1,000 3.742,000

TOTAL AMIDAMENT 3.742,000

m Faixa de pedra natural granítica flamejada, de 5 cm gruix i 15 cm d'amplada , col.locat sobre llit de morter a truc de
maceta amb morter mixt 1:6. Protegides amb polietilè la cara superior i dos cantells. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

6 E9V201ER

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 900,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 900,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PM7 E225Z01R

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 533,000 1,000 533,000

TOTAL AMIDAMENT 533,000

m2 Ferm per a trànsit pesat format per paviment de mescla bituminosa en calent amb capa de rodadura discontínua de 11 cm
de gruix total, segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC. Compost Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI: Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall de 8 cm de gruix; Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica ECR-1; Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix. Criteri d'amidament: superfície teòrica
projecte.

8 3931Z03R

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 533,000 1,000 533,000

TOTAL AMIDAMENT 533,000

m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9 F974V010

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

C#*D#*E#*F#1 . espai superior 1,000 330,000 330,000

C#*D#*E#*F#2 . rotonda 1,000 159,000 159,000

TOTAL AMIDAMENT 489,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENTSUBOBRA 02

Euro
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JARDINERIACAPÍTOL 02
VEGETACIÓSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vegetació1 FR4U01ER

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENTSUBOBRA 02
JARDINERIACAPÍTOL 02
TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Terres1 FR4U02ER

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENTSUBOBRA 02
JARDINERIACAPÍTOL 02
XARXA DE REGSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Xarxa de reg1 FR4U03ER

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENTSUBOBRA 02
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 03
MOBILIARI URBÀSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mobiliari urbà1 FQ1301ER

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

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 01
URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENTSUBOBRA 02
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.1 PPAAZ04R

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 04/11/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €278,41m314531ARR Execució completa de mènsula de recolzament de les plaques alveolars dels sostres tipus (detall
S2), consistent en la formació d'un congreny de formigó armat, connectat al mur pantalla
mitjançant connectors de diàmetre 20 cm cada 30 cm, inclou p.p. de formigó HA-30/B/12/IIIa,
encofrats, pintat amb pont d'unió de resines tipus LEGARAN de BETTOR o equivalent, inclou el
replanteig, perforació de pantalla i injecció de resines, tot segons detalls i especificacions de
projecte.

P- 1

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €118,77m2145CAA63 Llosa de formigó armat horitzontal i inclinada per a la formació d'escales i del pregraonat de
formigó, de 25 cm de gruix, amb encofrat per a revestir amb una quantia de 1,4 m2/m2 d'encofrat,
formigó HA-30/B/12/IIIa, abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia
de 48,50 kg/m2. amb encofrats de fusta  per a revestir i encofrats de laterals i de pregraonat.

P- 2

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €15,77m23931Z03R Ferm per a trànsit pesat format per paviment de mescla bituminosa en calent amb capa de
rodadura discontínua de 11 cm de gruix total, segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC. Compost
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI: Paviment de mescla bituminosa contínua
en calent de composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall de 8 cm de gruix; Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica ECR-1; Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició
M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de
gruix. Criteri d'amidament: superfície teòrica projecte.

P- 3

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €5.749,38uE21301ER Enderroc i desmuntatge de cos d'ascensor i passarela i càrrega de runa sobre camió i transport a
abocador. Inclús cànons de transport i taxes d'abocador. 

P- 4

(CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €23,99m3E2131232 Enderroc de fonaments existents, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

P- 5

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €1,32m2E2211022 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Criteri
d'amidament: m2 de superfície de solar.

P- 6

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €2,78m3E2212222 Excavacio per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio.
Fins a la cota -2.00, inclus extraccio de fonamentacions existents. Criteri d'amidament.:m3 de
volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a
excavar segons projecte.

P- 7

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,22m3E221F222 Excavació per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri amidament: m3 de volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic
de projecte i cotes a excavar segons projecte.

P- 8

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €5,19m3E2221422 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

P- 9

(CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €5,78m3E222C423 Excavació de terres per a rases i pous de pas d'instal.lacions, amb terres deixades a la vora, en el
terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament
topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte.

P- 10

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €7,65m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents de l'excavacio en
tongades de 25 cm, com a maxim, amb una compactacio del 98% protor normal. Criteri
d'amidament: volum teòric projecte.

P- 11

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €1,17m2E225Z01R Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PMP- 12
(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 04/11/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,14m3E241401R Transport de terres de transit i reblert amb restes heterogènies, d'excavació de murs pantalles i
runes d'obra a l'abocador autoritzat i temps d'espera per a la carrega, amb camio de 12 t carregat
a maquina. Inclús cànons de transport i taxes d'abocador. Criteri amidament: volum teòric projecte.

P- 13

(SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €4,07m3E241402R Transport de terres a l'abocador autoritzat i temps d'espera per a la carrega, amb camio de 12 t
carregat a màquina. Inclús cànons de transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de
volum teòric excavat a transportar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte.
L'esponjament de les terres, segons l'estudi geotècnic del projecte,  queda inclòs dins l'amidament.

P- 14

(QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €3,69m3E242U06R Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l´abocador, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclós abocament i taxes d'abocador

P- 15

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €4,39m3E2R54237 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de fins a 10 km. Inclús cànons de transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3
de volum teòric excavat a transportar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte.
L'esponjament dels residus segons l'estudi geotècnic del projecte,  queda inclòs dins el preu.

P- 16

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €13,05m3E2R65037 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat
amb mitjans mecànics. Inclús cànons de transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de
volum teòric excavat a transportar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte.
L'esponjament de les terres, segons l'estudi geotècnic del projecte,  queda inclòs dins l'amidament.

P- 17

(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €72,31m3E31522H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

P- 18

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €72,31m3E31522HR Formigó per a biga de lligam i coronament de pantalles, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 19

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €0,94kgE31B3100 Acer en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/MM2, per a l'armadura de la biga de
coronament i lligam de les pantalles.

P- 20

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,93kgE31B4000 Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l´armadura de
fonaments

P- 21

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €13,37m2E31DC100 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonamentsP- 22
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €14,04m2E31DC10R Encofrat amb taulons de fusta per a la biga de lligam i coronament de pantalles.P- 23
(CATORZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €81,36m3E32517HR Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència
tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 24

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €1,02kgE32B400P Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de
contenció, d'una alçària màxima de 3 m

P- 25

(UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €17,28m2E32D3103 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 100x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=3 m

P- 26

(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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 €77,90m3E3C515HR Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió.

P- 27

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €0,98kgE3CB4000 Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de llosesP- 28
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €132,74m2E3G5246R Execució de pantalla en terreny de roca, de 60 cm de gruix amb ''Hidrofresa'', i amb formigó
HA-30/B/20/IIIa i ciment de característiques MR, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, segons característiques de projecte.

P- 29

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,86kgE3GB400R Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pantalles.
Inclòs p.p. de separadors especials, cavalcaments, mermes i retalls.

P- 30

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €225.663,78uE3GZ1000 Partida alçada per al transport, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip d'execució de pantalles
amb ''Hidrofresa''.

P- 31

(DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS)

 €43,78mE3GZA600 Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària.P- 32
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €40,42m3E3GZA601 Enderroc dels muret guia de les pantalles, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs el
trasvassament de runes fins a lloc de càrrega.

P- 33

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €18,58utE3GZCCSS Execució completa de connectors de les pantalles amb la llosa de formigó armat, mitjançant un
connector de diàmetre 16 mm cada 40 cm de longitud 160 cm. S'inclou la p.p. de desplaçaments i
movimentacions de maquinària i personal, replanteig, perforacions, injecció de resines HILTI HIT
HY 150, segons especificacions de projecte.

P- 34

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €106,88mlE3GZJGDR Doble muret guia de 25 cm de gruix i 100 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B 400 S

P- 35

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €9,18m2E3GZUS01 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de contenció amb màquina fresadora i
carrega de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastida, apuntalament i travament necessaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, enderroc amb compressor de l'element, temps
d'espera per a càrrega i descàrrega, càrrega, transport i descàrrega de runa a l'abocador autoritzat
i controlat més proper, amb el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament
corresponents, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. Inclou l'esponjament.

P- 36

(NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €8,88m2E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 37

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €82,37m3E45B18CC Formigó per a capa de compressió dels sostres amb lloses alveolars, HA-30/B/12/IIIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot

P- 38

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €79,17m3E45C18BR Formigó per a lloses, HA-30/B/12/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12
mm, abocat amb bomba.

P- 39

(SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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 €1,03kgE4B9400R Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de la capa de
compressió de sostres amb lloses alveolars i per a la malla dels sostres formada per una
cuadrícula superior i inferior de Ø 12 mm cada 20 x 20 cm, inclou p.p. de cavalcaments, mermes i
retalls.

P- 40

(UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €0,99kgE4BC4000 Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de llosesP- 41
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €21,53m2E4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de piP- 42
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €71,68m2E4LV55H3 Subministre, col·locació i transport de plaques per a contruir la llosa alveolar prefabricada de
formigó pretensat per a sostre 50 cm de gruix, amb plaques de 120 cm d'ample.

P- 43

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €150,44m2E4LV55H5 Subministre, col·locació i transport de plaques per a construir la llosa alveolar prefabricada de
formigó pretensat per a sostre 83 cm de gruix, amb plaques de 122 cm d'ample.

P- 44

(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1.339,58uE4P118E5 Pilar (Rotors) prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x60 cm, de 16 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb
grua

P- 45

(MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €1.479,02uE4P11AF5 Pilar (escales i ascensors) prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x80
cm, de 16 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell,
col·locat amb grua

P- 46

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €1.612,92uE4P11BF5 Pilar (jàsseres) prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 80x50 cm, de 15 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb
grua

P- 47

(MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €180,05mE4PA453B Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 50 cm del nervi 30 cm d'alçària
del taló i 80 cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 910 a 1400 kNm, col·locada

P- 48

(CENT VUITANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €131,67mE4PA533B Jàssera rectangular prefabricada de formigó pretesat, 30 cm i 80 cm d'alçària total, col·locadaP- 49
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €28,33mE69ME12R Passama de pletina d'acer 40x6 mm. i suports de tub 25x1.5 mm., rodons d. 8 mm. i pletines
circulars de fixacio en parament vertical o en barana, etc. amb passamà de d'acer inoxidable.
Col.locada a obra. segons planol detall. criteri amidament: per longitud realment executada.

P- 50

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €16,25m2E72101ER Membrana d'una làmina, de densitat superficial 5 kg/m2 amb tractament antiarrels, tipus ''GRAVI
2000'' de la casa ''SIPLAST'' o equivalent, formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G amb armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estandard,
adherida amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació. S'inclouen tots els materials, accessoris i
treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per
superfície  realment executada. 

P- 51

(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €2,82m2E7A1220N Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació
<=2 kg/m2, aplicada en dues capes

P- 52

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €1,03m2E7B11A0L Làmina separadora de feltre de polipropilè (geotextil) amb un pes mínim de 100 g/m2, col.locada
sense adherir. criteri amidament: per superfície realment executada. s'inclouen tots els materials,
accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 53

(UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
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 €2,50m2E7B11M0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adheridaP- 54
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €6,29m2E7J211X3 Impermeabilització de llosa de fonamentació.P- 55
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €5,42m2E7Z201ER Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 5
cm acabat remolinat

P- 56

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €4,28m2E7Z26D21 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 2
cm acabat remolinat

P- 57

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €17,38m2E81100ER Arrebossat projectat de morter de ciment 1/4, per posterior pintat amb pintura, segons indicacions
de la direccio facultativa, aplicat amb llana o mecanicament i reglejat amb un gruix minim de 25
mm; aplicat directament sobre paret ceramica o previa col·locacio de mallatex en tota la
superfície. Queden inclosos els acabats a cantonades, arestes, brancals, cantoneres de PVC en
totes les arestes i la formacio de juntes i especejament segons directrius de la DF. Criteri
amidament: superfície de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2.

P- 58

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €16,57m2E81121D2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat. inclús pont d'unió amb formigó i malla en
canvi de material. criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduïnt
forats de superfície superior als 4,00 m2.

P- 59

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €12,90m2E81131D1 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, deixat de regle. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 60

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €21,64m2E823114V Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valencia de 20X20 cms., col.locades amb
morter adhesiu especial per a cartró-guix. Inclòs repercussió de cantoneres de PVC. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte.

P- 61

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,64mE89FU010 Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat,
de 2'' a 4'' de diàmetre, com a màxim

P- 62

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,75m2E8B2U001 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Criteri d'amidament: superfície
teòrica projecte, descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

P- 63

(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €8,95m2E9232G91 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

P- 64

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €133,86m3E93701ER Solera de formigó lleuger d'argila expandida de 2000 a 2500 N/cm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3.

P- 65

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €28,42m2E93A01ER Recrescut de nivell de pavients amb encofrat no recuperable amb peces del sistema CAVITI de
20, 40 i 70 cm d'alçada. Inclou formigonat de peus, capa de compresió de 8 cm de gruix amb
malla electrosoldada de 15x15-20x20 diàm.5. 

P- 66

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €29,79m2E9DCU270 Paviment de rajola de gres porcelànic antilliscant de 20x20 cm. col.locat a truc de maceta amb
morter adhesiu.  criteri amidament: per superfície realment executada. 

P- 67

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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 €16,18m2E9G11AB1 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat raspatllat. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte.

P- 68

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €1,90m2E9GZ2000 Ratllat manual de paviments de formigó amb ratlles formades per rodó diàm.20 en sentit
transversal. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 69

(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €2,05m2E9GZU010 Acabat de paviment de formigó lliscat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte.

P- 70

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €3,73m2E9GZUX01 Acabat remolinat mecànic en fresc, de paviment de formigó o d'estructura sostre de formigó,
acabat afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris.

P- 71

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €30,00mE9V201ER Faixa de pedra natural granítica flamejada, de 5 cm gruix i 15 cm d'amplada , col.locat sobre llit de
morter a truc de maceta amb morter mixt 1:6. Protegides amb polietilè la cara superior i dos
cantells. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

P- 72

(TRENTA EUROS)

 €13,42m2E9Z3U010 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja
prèvia i preparació de la superfície

P- 73

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €2,05m2E9Z4AA14 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x
15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

P- 74

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €103,12mE9Z51765 Junta de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària màxima, amb perfils tapajuntes d'alimini de
superfície estriada amb angles de suport perforats i juntes elàstiques de goma a base de cautxú
sintètic, per a altes sol.licitacions, col·locant prèviament el suport.

P- 75

(CENT TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €51,95uEAR0300R Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre negre i barra vermella. Totalment
col·locada.

P- 76

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €529,55uEASA10ER Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF1. Mides totals 160x210 cm. Porta tallafocs de dues fulles
batents d'acer per pintar. Inclús premarc, pany de cop i manetes. Criteri amidament: per unitat
d'obra completament acabada i muntada en obra.

P- 77

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €220,50uEASA43ER Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF3. Mides totals 90x210 cm. Porta tallafocs de dues fulles
batents d'acer per pintar. Inclús premarc, pany de cop i manetes. Tot segons planol detall projecte.
Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. 

P- 78

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €17,09mEB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col.locat sobre suports i inclosos tot tipus de materials, operacions
auxiliars i de preparació necessàries i gestió de residus. Totalment col·locat. Tot segons detall
plànols.

P- 79

(DISSET EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €2,32mEBA101ER Pintat de bandes de 20 cm. d'amplaria amb esmalt al poliureta per a senyalitzacio de zones de
pas, zones mortes i indicacio de direccio, en paraments verticals i paviments. Criteri amidament:
longitud teòrica projecte.

P- 80

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €8,96uEBA102ER Pintat de grup de dos dígits de numeros de senyalitzacio de places d'aparcament amb esmalt al
poliureta en paviments. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 81

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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 €194,06u.EE52PV01 Formació de tremuja de connexió de ventilador a conducte, a base de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 82

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €32,98m2EE52Q24A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat amb suports

P- 83

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €112,96u.EE5ZPV01 Maniguet elàstic per a conducte rectangular realitzat a base de lona resistent a 400ºC. durant 90
minuts., de 1.400x350x500mm. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 84

(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €75,03u.EEK1PV01 Reixa d'impulsió o retorn d'alumini anoditzat platejat, de la marca TROX model AT-AG, de
625x225mm., proveïda amb comporta de regulació i bastiment de muntatge. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 85

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €672,96u.EEKNPV01 Reixa exterior d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl.lica, de la
marca TROX model AWG, de 1.385x1.320mm., amb bastiment de muntatge. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 86

(SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €291,50u.EEKQPV01 Comporta antiretorn per sobrepressió, de 800x800mm. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

P- 87

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €2.131,66u.EEM3PV01 Caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630-4, de 15.000m3/h. a 30mmca.,
amb motor de 5,50kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsica per a
400 V., recolzada damunt de 4 silen-blocks. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 88

(DOS MIL  CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €1.967,34u.EEM3PV02 Ventilador de la marca SOLER & PALAU model THGT-4-710-7-20, de 15.000m3/h. a 25mmca.,
amb motor de 2,20kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V., recolzat damunt de 4 silent-blocks. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 89

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €318,17UEEVC2104 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC PER REGULACIÓ Y CONTROL D'
INSTAL.LACIONS  

P- 90

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €47,37UEEVC2205 SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA,
PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

P- 91

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €10.301,81UEEVC5016 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOC CENTRAL DE SUPERVISIÓ, AMB
ORDENADOR, SOFTWARE DE GESTIÓ, PANTALLES I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ.
INCLOU CURS DE FORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ,  ACCESORIS CABLEJAT I MONTATGE.

P- 92

(DEU MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €54,76mEF11D222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 93

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €62,55mEF21B212 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 94

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €7,79mEF5263B7 Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 95

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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 €8,52mEF5283B2 Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 96

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €9,66mEF5293B2 Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 97

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €24,58mEFB1C455 Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa

P- 98

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €5,43mEFQ3N5H2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre
exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat mig i col.locat superficialment

P- 99

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €5,87mEFQ3N6H2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre
exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat mig i col.locat superficialment

P- 100

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €6,10mEFQ3N7H2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre
exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat mig i col.locat superficialment

P- 101

(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €748,59u.EG13CC30 Quadre de control format per un controlador IQ-211, un detector de fallada de fase (DTF), inclòs el
cablatge a connectar al IQ i a la xarxa de gestió centralitzada. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

P- 102

(SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €524,43u.EG13PV10 Quadre de PVC estanc grau de protecció IP-55, referència GW-68-208, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 103

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €802,11u.EG1APV01 Subquadre de les bombes contra inundacions S.B., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol,
amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament
retolat amb identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a
futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 104

(VUIT-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €3.458,22u.EG1APV02 Subquadre de baixa tensió del centre de transformació S.B.T.-C.T., metàl·lic del tipus modular,
proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany
amb clau, degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen,
allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva
d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 105

(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €20.003,25u.EG1APV03 Quadre general de distribució C.G.D., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat
amb identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a
futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 106

(VINT MIL TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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 €839,88u.EG1APV04 Subquadre ascensor, metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de
sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació
de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 107

(VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €22.366,97u.EG1APV05 Subquadre aparcament subministrament normal S.A.N., metàl·lic del tipus modular, proveït amb
sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau,
degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el
seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del
33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 108

(VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €24.418,71u.EG1APV06 Subquadre aparcament subministrament socors S.A.S., metàl·lic del tipus modular, proveït amb
sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau,
degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el
seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del
33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 109

(VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €4,29mEG21H71H Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

P- 110

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €5,42mEG21H81H Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 111

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €11,99mEG21HB1H Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 112

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €30,48mEG2BLL01 Canal metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada, llisa, cega, amb tapa, de 200x100 mm. i 1mm. de
gruix. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 113

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €8,28mEG31E906 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

P- 114

(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €21,46mEG31ED06 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x120 mm2, col.locat en tub

P- 115

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €2,68mEG31G306 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

P- 116

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €3,24mEG31G406 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

P- 117

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €4,00mEG31H406 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x4 mm2, col.locat en tub

P- 118

(QUATRE EUROS)

 €6,63mEG31H506 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

P- 119

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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 €4,85mEG31J406 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x4 mm2, col.locat en tub

P- 120

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €68,74mEG31PV10 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x240 mm2, col.locat en tub

P- 121

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €34,90mEG31PV11 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x70 mm2, col.locat en tub

P- 122

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €50,55u.EG31U002 Terminal de connexió per a interior. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 123

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €11,84mEG380A07 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 124
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €382,33u.EG43U004 Material auxiliar de seguretat: banqueta aïllant, perxa, guants de cautxú, armari de peces auxiliars,
plaques de senyalització, 2 extintors de CO2 de 5kg. i material de servei; amb descàrrega del
materix i mesura del corrent de pas i de contacte. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 125

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €348,23u.EG4RPV01 Regulació de nivell per a pou d'esgotament, del tipus de boia de mercuri, amb 13m. de línia
elèctrica de 3x1,5mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. AX-FP. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 126

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €10,55u.EG62PV01 Interruptor unipolar de 10A. amb grau de protecció IP-65. Amb part proporcional de línia elèctrica,
tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 127

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €11,46u.EG63PV01 Presa de corrent de 10/16A. F+N+PT tipus schuco amb grau de protecció IP-65. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 128

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €3.563,69u.EGB1PV01 Bateria de condensadors trifàsica formada per 6 etapes de 10+(5x20) kVAr., amb un total de 110
kVAr., trifàsica a 400 V. 50Hz., de funcionament automàtic, amb interruptor manual en capçalera
de 250 A. IV pols. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 129

(TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €23.505,56u.EGC1PV01 Grup electrogen insonoritzat, automàtic, amb quadre de control AUT-MP-10E, per a una potència
de 135kVA. en emergència i 123kVA. en servei continu, a 400V. 50Hz. 3F+N; amb motor dièsel,
alternador, bateria a 12V. 125Ah. Incloent silenciador crític i interruptor automàtic a la sortida de
250A. IV pols. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 130

(VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €248,55u.EGC1PV02 Joc de silent-blocks per a grup electrogen. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 131

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €1.681,61u.EGC1PV03 Quadre de commutació automàtica per a grup electrogen de 200A. 400V. 50Hz. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 132

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €23,54uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 133

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €9,74u.EGDZ00P3 Connexió mitjançant soldadura aluminotèrmica a les armadures de murs i pilars de formigó. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 134

(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €19,82uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col.locat superficialment

P- 135

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €20.245,86u.EGG1PS01 Transformador de potència del tipus en sec encapsulat en resines epoxi, de 630kVA. de potència,
tensió primària 25kV., tensió secundària 3x420V., grup de connexió DIN-11, segons
especificacions de memòria i plec de condicions, inclòs transport i col·locació en obra. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 136

(VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €5.278,90u.EGH2SF03 Cel·la de línia, amb interruptor rotatiu, segons especificacions de memòria i plec de condicions.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 137

(CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €8.438,65u.EGH5PS01 Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles, aïllament de 36kV., sistema modular, tensió
nominal 25kV., intensitat nominal 630A./16kA., amb comandament manual tipus BR amb bobina
de disparament, amb relè, captadors capacitius i 3 borns M-400-LR, segons especificacions de
memòria i plec de condicions. Amb part propocional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

P- 138

(VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €61,25m.EGK2SF01 Línia de mitjana tensió de 18/30kV. de conductor d'alumini de 3(1x150)mm2. tipus RHV-XV-H-16,
instal·lada a l'aire entre connexió de cel·la i interruptor automàtic amb transformador. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 139

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €77,35u.EH11PV01 Llumenera fluorescent, de 1x58W. AF. 230V. 50Hz., amb reactància electrònica, amb tub
fluorescent. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

P- 140

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €29,51u.EH32PV01 Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb vidre i malla metàl·lica amb grau de
protecció IP-65, amb portalàmpades ceràmic amb rosca E-27 i làmpada d'incandescència tipus
estàndard de 100W. 230V. 50Hz. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
mecanismes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 141

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €103,72u.EH61PV01 Llumenera d'emergència, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada fluorescent de 11W., de
650 lúmens i 1 hora d'autonomia, proveïda amb marc per a encastar en cel ras o per a instal·lació
en superfície. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 142

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €64,20u.EHB1PV01 Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de protecció IP-65, amb equip AF. 230V.
50Hz., amb reactància electrònica, amb tub fluorescent. Amb part proporcional de línia elèctrica,
tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 143

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €46,75uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

P- 144

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €214,29uEJ14BB1P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 145

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €85,86uEJ1AB21P Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 146

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €40,07uEJ1ZBB02 Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu altP- 147
(QUARANTA EUROS AMB SET CENTIMS)
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 €55,65uEJ239111 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

P- 148

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €17,41uEJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 149

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €53,39uEJ28212A Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb
broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

P- 150

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €93,55u.EJ2ZLL01 Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un lavabo. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 151

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €114,96u.EJ2ZLL02 Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un inodor. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 152

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €114,96u.EJ2ZLL04 Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un abocador. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 153

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €10,15uEJ33B7PG Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVCP- 154
(DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €36.828,53uEL7902ER Ascensor nucli 2. Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids amb maquinaria
integrada en forat, mod. ''KONE FORUM 430'' del tipus ''KONE MONOSPACE'' o equivalent, per
a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 6 parades (20 m aprox.),
doble embarcament en cabina a 180, maniobra dúplex, portes d'acces PF-30 corredisses
automatiques de 90x200 cm d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes interiors:
110x1400x210 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cèl·lula
fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols i acabat resistent de cabina. Equip
d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega (amb
bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle,
display i numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els
elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums,
dintells metàl·lics sobre les portes etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis
d'indústria de la Generalitat, i 1 any de garantia. Mides forat 165x201 cm, mides fosat 115 cm i
sobrerecorregut 350 cm.

P- 155

(TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €29,13u.EM11PV01 Detector òptic de fum convencional. Basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum
al interposar-se entre un emissor i un receptor d'infrarojos. Ràpida detecció de focs. Es subministra
amb caputxó protector de posada en servei. Dotat d'òptima sensibilitat i protecció contra falses
alarmes produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Compleix EN 54 Pt 7. Dimensions:
diàmetre 108 x 60 mm. amb base superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 156

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €16,04u.EM11PV02 Detector de temperatura termovelocimètric convencional. Basat en l'increment de temperatura en
funció del temps mitjançant termistor electrònic, amb engegada de seguretat fixa a 58º C. Led
indicador de foc i sortida de led remot. Compensació automàtica del nivell de contaminació. Es
subministra amb caputxó protector de posada en servei. Compleix EN 54 Pt 5. Dimensions:
diàmetre 108 x 60 mm amb base superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 157

(SETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €7,74u.EM11PV03 Base superfície amb diode per a detectors convencionals. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

P- 158

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €3,63u.EM11PV04 Sòcol per a muntatge de detectors en superfície amb tub vist. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

P- 159

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €64,39u.EM11PV05 Aïllador de línia. Permet la supervisió de la línia de detecció en cas de curtcircuits, circuits oberts i
derivaciones a terra. Incorpora LED indicador d'estat. Dimensions: 30 x 106 mm. Pes: 80 g. 1
aïllador cada 20 ó 25 elements aproximadament. Màxim 16 aïlladors per llaç. NO OCUPA
DIRECCIÓ AL LLAÇ. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 160

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €74,33u.EM11PV10 Detector de monòxid de carboni amb cobertura d'uns 200m2. a una alçada de 2,00m., segons la
normativa UNE 100-166-92. Garanteix una resolució mitjana de 9 ppm durant els cinc anys de vida
útil del semiconductor. Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dimensions:
104mm. de diàmetre i 88mm. d'alçada (amb base per a muntatge en tub inclosa). Connexionat de
3 fils de 1,5mm2. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 161

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €1.557,86u.EM12PV01 Central de detecció analògica direccionable de 1 llaç amb capacitat de 127 elements per llaç, els
elements estan supervisats constantment des de la central, amb compensació dels canvis de
sensibilitat. Pantalla de 4 línies de 40 caràcters per línia en LCD que indica les incidències
d'alarma i ajuda en programació. Filtres de selecció d'incidències (alarma, avaria, etc.) mitjançant
software de lògica difusa. -24 LEDS d'alarma de zona. Port RS-232 per a connexió a PC que
facilita la programació i el telemanteniment. Port paral·lel per a sortida d'impressora. Gestió fins a
768 entrades/sortides direccionables. Cablatge en llaç o en estrella de fins a 3 km. 4 circuits de
sirena supervisats. 2 circuits de transmissió supervisats. Font d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A.
Compleix amb la Normativa Europea EN-54 Part 2 i 4. Dimensions: 445 (alt) x 665 (ample) x 120
mm (fondària). Referència PLANA FÀBREGA: FOC017201. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 162

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €135,56u.EM12PV04 Mòdul de relé direccionable. Disposa d'un contacte lliure de tensió per al control d'equips remots.
Disposa de led indicador d'activació del mòdul. Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a
configuració única d'una direcció al llaç. Commutació: intensitat màxima 1,5 A., tensió màxima 30
Vcc. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 163

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €153,51u.EM12PV05 Font d'alimentació estabilitzada 24 Vcc/3A. Regulable i curtcircuitable, en caixa metàl·lica amb
capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació: 230Vca. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 24
Vcc. Alimentació: 3 A. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 164

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €400,38u.EM12PV10 Central de detecció de monòxid de carboni de 1 zona ampliable fins a 4 zones que pot alimentar i
controlar fins a 56 detectors, connectats amb línies de 3 conductors. Disposa de 8 nivells
programables de ventilació, memòria d'alarmes/ ventilacions/ avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma
general i de ventilació per cada zona. Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Consum: 25W. a 230Vac. Dimensions: 365x260x105mm. (ample x alt x fons). Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 165

(QUATRE-CENTS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €157,94u.EM12PV11 Mòdul d'una zona de detecció addicional per a la central de detecció de monòxid de carboni.
Alimenta i controla fins a 14 detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins a 3
mòduls adicionals per central. Col·locació a l'interior de la caixa de la central. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 166

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €86,88u.EM13PV01 Sirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs estroboscòpic incorporat. Fabricada amb
policarbonat de color vermell. Per a exteriors, autoprotegida i autoalimentada. Compleix
l'Ordenança Municipal de l'Ajuntament de Barcelona sobre els dispositius emissors de senyals
acústics, que controla la contaminació per agents físics. (Art.65). Dimensions: 310x200x55 mm.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

P- 167

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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 €40,26u.EM13PV02 Sirena interior electrònica. Potència de sortida: 110 dB a 1m. Carcassa rectangular de baix perfil
fabricada amb plàstic ABS de color vermell. Grau de protecció IP42. Consum en funcionament: 4,3
mA a 16-24 Vdc. Dimensions: diàmetre 130 x 105 mm. Amb part proporcional de línia elèctrica,
tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 168

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €239,80u.EM13PV03 Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals. Disposa d'una línia de detecció
convencional per a connexió de 20 detectors convencionals. Supervisió de circuit obert i curtcircuit.
Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a configuració d'una direcció única al llaç. Possibilitat
d'alimentació externa de 24 Vcc. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

P- 169

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €27,83u.EM13PV10 Sirena piezoelèctrica per a ús en interiors. Alimentació a 12V. CC., consum 110mA. Nivell acústic
mitjà a 1,00m. de 110dB. Dimensions 110x110x55mm. Amb part proporcional de línia elèctrica,
tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 170

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €8,77u.EM14PV01 Polsador manual d'alarma d'incendi convencional. Activació mitjançant trencament de vidre amb
una resistència per a circuit d'alarma de 680 Ohm., 6 terminals de connexió i vidre intercanviable.
Inclou base per a muntatge en superfície. Color vermell. Compleix la norma BS-5839 parts 1 i 2.
Dimensions: 87 x 87 x 32 mm. Pes: 125 g. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 171

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €997,28uEM211428 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 172

(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €118,68u.EM21PV01 Platina de companyia d'aigües per a ramal de diàmetre 80mm., muntada en troneta encastada al
paviment. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 173

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €296,85uEM221119 Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca, amb connexió a la canonada de 3´´ de
diàmetre i connexió siamesa amb enllaços de 70 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a
exterior, encastada

P- 174

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €233,92uEM222229 Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca, amb connexió a la canonada de
2´´1/2 de diàmetre i connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb bastiment i porta
per a interior, encastada

P- 175

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €346,41uEM23144R 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- 176

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €80,95uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

P- 177

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €154,77uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 178

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €1,35m.EMD6PV01 Mànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2. aïllats amb PVC, amb pantalla de
trena de coure polit de 60% de cobertura, impedància 13,3 W/km. Tensió de prova 2.500 V.
Tensió de servei 500 V. No propagador de flama i llire d'halògens. Cobertura exterior de PVC.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 179

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €2,30m.EMD6PV10 Mànega de 3 conductors de coure polit flexible de 1,5mm2. de secció Classe V, aïllats amb PVC
TI2. Tensió nominal 500V. Cobertura exterior de PVC TM5. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada.

P- 180

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 15Data: 04/11/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,60uEMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 181

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €167,22u.EMDWCC20 Detector ultrasònic amb led lluminós vermell, verd i blau; a situar damunt de cada plaça
d'aparcament. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 182

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €240,21u.EMDWCC22 Concentrador (router) com a gestor de places d'aparcament en cada planta. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 183

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €545,42u.EMDWCC23 Rètol indicador a base de leds, a situar en cada planta. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

P- 184

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €545,42u.EMDWCC24 Rètol indicador a base de leds, a situar en cada plaça reservada per a persones amb mobilitat
reduïda. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 185

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €1.391,50u.EMDWCC25 Rètol indicador a base de leds, a situar en l'entrada general. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

P- 186

(MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1.543,54u.EMDWCC26 Ordinador de cabina de control d'aparcament. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 187

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4.803,41u.EMDWCC27 Software de gestió de places d'aparcament ''place car server''. Amb part proporcional d'accessoris
i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 188

(QUATRE MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €299,61u.EMDWPV01 Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb l'expenedor que, davant la
presència del vehicle (evita l'extracció de tickets peatonalment), ordena la sortida del ticket. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 189

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €6.669,16u.EMDWPV02 Emissor de tickets i lector d'abonats. Emissor de tickets amb gravació magnètica central i
impressió digital. Tractament amb validació de les targetes d'abonats. Composat per: Greup de
gravació magnètica en banda central. Numeració de cada ticket emès. Impressió visual de dades
(nº de tiquet, data i hora). Lector motoritzat per a control d'abonats. Lectura de targetes en les 4
posicions. Dipòsit porta-tickets amb capacitat per a 5.000 tickets. Pantalla LCD 1/4 VGA
d'informació a l'usuari. Visió permanent de data, hora i missatges. Funcionament en xarxa o
autònom. Connexió i diàleg amb la central de gestió. carcassa d'alumini protegida amb imprimació,
pintat metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8. Senyal òptic i acústic d'emissió
de ticket. Interfonia incorporada. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 190

(SIS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €722,38u.EMDWPV03 Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor d'entrada. Lector xip de proximitat per a
abonats, descompte, etc. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 191

(SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €2.378,93u.EMDWPV04 Barrera automàtica per a pàrking. Barrera de tancament automàtic composada per: Moto-reductor
segellat i autolibricat de 1/4CV. a 220/230V. 50Hz. a 1.500rpm. referència 1/70. Transmissió de
moviment per biel·les, recolzades en els seus eixos per rodaments d'agulles. Micro-interruptors de
fi de cursa de seguretat acoblats a l'eix del reductor. Braç metàl·lic rectangular, de color
fosforescent vermell i blanc, llargada màxima de 2,50m. Temps de maniobra d'apertura 1,20 s.
Quadre electrònic de maniobra i control. Carcassa. d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Goma pneumàtica de protecció acoblada al braç de la barrera. Amb articulació
blraç barrera. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 192

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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 €299,61u.EMDWPV05 Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb el lector de sortida que, davant
la presència d'un vehicle (evita la introducció del ticket o targeta peatonalment), ordena a l'equip la
seva posada en servei per a comprovació de lectura. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

P- 193

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €5.564,50u.EMDWPV06 Lector de tickets i lector d'abonats. Equip electrònic per a controlar la validesa del ticket horari i de
les targetes d'abonats. Composat per: Grup de lectura i gravació magnètica en banda central.
Lectura de tickets i targetes en les 4 posicions. Lector motoritzat per a control d'abonats. Activa
l'obertura de la barrera de sortida, si les dades llegides són correctes. Control de numeració del
ticket. Els tickets accesptats i llegits, després de la seva comprovació, són esborrats i invalidats.
Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari. Visió permanent de data, hora i missatges.
Funcionament en xarxa o autònom. Connexió i diàleg amb central de gestió. Carcassa d'alumini
protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8.
Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket. Interfonia incorporada. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 194

(CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €17.764,79u.EMDWPV10 Caixer automàtic. Amb les següents característiques. Acceptació de fins a 16 tipus de monedes
diferents. Acceptació de (0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 Euros). Dispositiu automàtic de reciclatge i
emplenat per a devolució de canvi. Composat pels següents elements: Monitor color TFT 12''
d'informació a l'usuari. Informació en 4 idiomes seleccionables. Lector motoritzat de tickets
magnètics per a càlcul de tarifa. Cobrament d'abonats. Renovació d'abonaments. Lectura ticket i
targetes abonats en les 4 posicions. Lector xip de proximitat per a abonats, descomptes, etc.
(opcional). Acceptació de pagament amb targetes de crèdit. Lectura de targetes de crèdit en 2
posicions. Impressora de rebuts justificants de pagament. Cofre de seguretat de recaptació de
monedes. Ordinador tipus industrial PENTIUM 128Mb RAM, HD 40Gb. 2 ports sèrie, 1 port
paral·lel. Emissió d'estadístiques amb indicació d'hora i import de l'instant de ser retirats els cofres.
Càlcul de tarifes per diferenciació del dia de la setmana, dies festius, hores diunes, hores
nocturnes o tarifes especials. polsadors d'idiomes, rebuts i anul·lació operació. Sistema
d'alimentació ininterrompuda SAI. Sistema d'alarmes (porta i cofres). Fitxer de seguretat de totes
les operacons. Interfonia incorporada. Connexió i diàleg amb central de gestió. Carcassa d'alumini
protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Possibilitat d'alçada adaptable per a persones
amb mobilitat reduïda. Mòdul acceptador de vals descompte model ATC-540. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 195

(DISSET MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €2.691,17u.EMDWPV11 Lector de bitllets de banc. Amb les següents característiques: Sentit d'introducció en les 4
posicions. Cofre amb tancament de seguretat. Capacitat aproximada 1.000 bitllets. Lector
acceptador de 4 bitllets de banc. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 196

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €13.026,37u.EMDWPV20 Unitat central de control i cobrament. Composada pels següents elements: Unitat central PC P-IV
3GHz. HacerPower F 1b. Mòdul 512MB de memòria DDR 266/333/400. Disc dur de 40GB. de
seguretat. Doble disc de treball de 40Gb. Targeta de xarxa 3 Com integrada (Ethernet). Targeta
gràfica ATI 64MB. 2 Ports sèrie i 1 port paral·lel. 6 Ports USB 2.0. Disquetera de 3,5'' 1,44MB.
Llicència Windows XP Professional. Monitor color TFT 17''. Teclat expandit i ratolí. Lector DVD.
Mòdem Us Robotics V92 PCI. Targeta EDSI. Possibilitat de connexió de fins a 16 terminals per a
cada port de comunicació (extensible). Impressora color d'injecció de tinta HP. Sistema
d'alimentació ininterrompuda SAI. Facil·litant la següent informació: Visió de l'estat de barreres,
expenedors de tiquets, caixes automàtiques, cobraments manuals. Visió en temps real dels
comptatges. Software que incorpora: Gestió d'abonats, tickets (horaris, congrés, descomptes,
prevenda). Estructura i càlcul de terifes. Estructura i control d'abonats personalitzats. Diàleg entre
tots els perifèrics. Software de connexió amb l'exterior via modem. Estadístiques de recaptació i
balanços. Estadístiques numèriques i gràfiques d'ocupació. Lector de ticquests per a càlcul
automàtic de tarifes. Calaix portamonedes i bitllets de la recaptació. Impressora de rebuts i resum
de torns. Display a client. Clau d'accés per a diferents nivells. validació del ticket per a ésser
utilitzat a la sortida. Codificació per a tot tipus de targetes i tickets. Teclat de funció consola de
control de barreres, expenedors, lectors, rètol ''P''. Connexió amb unitat central. Lector incorporat
per a tergeta de crèdit i vals. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

P- 197

(TRETZE MIL VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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 €299,61u.EMDWPVA3 Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb la barrera, actua com a protecció
mentres un vehicle que es troba sota el radi d'acció del braç de la barrera, i tanca un cop el vehicle
la ha depassat. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 198

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €36,97uEN3148K7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb
cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i
muntada superficialment

P- 199

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €156,47uEN3198K7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de pressió nominal, amb
cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i
muntada superficialment

P- 200

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €332,98uEN32B4J7 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

P- 201

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €1.823,22u.ENN2PV01 Electrobomba submergible d'esgotament per a aigües brutes, amb motor de 4,00CV a 400V.
50Hz., de 13.000 l/h. a 26mca. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada.

P- 202

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €1.028,04u.EP31PV01 Amplificador de potència de 480W. (720W. de potència màxima), 1 entrada de línia balancejada.
Entrada: 100V. Sortida: 70-100V. Resposta en freqüència: 50Hz. a 20kHz. Alimentació: 230V. ca.
Dimensions: 430 x 370 x 145 mm. Pes: 25kg. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 203

(MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €1.640,58u.EP32PV01 Controlador. S'encarrega de distribuïr les trucades d'emergència, convencionals i música de fons.
Consta de 6 zones d'altaveus i d'amplificador de 240W. Compleix la normativa d'evacuació
IEC60849. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 204

(MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €353,10u.EP33PV01 Estació de trucada per a 6 zones. Es connecta a la central amb cable utp cat5e. Se li poden
acoblar fins a 8 teclats de 6 zones. No està supervisada per la central. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 205

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €83,38u.EP35PV01 Projector de sò de paret unidireccional 10 W./90dB. 100V. nominals. EVAC. Excel·lent reproducció
de música i veu. Resistent a l'aigua i a la pols amb els requeriments de IP65. Material resistent
fabricat amb ABS. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 206

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €1,21m.EP41PV01 Cable coaxial de 75 Ohm. d'impedància característica i atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m.
Conductor interior d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i trena de coure. Diàmetre de la coberta
exterior de PVC 6,2 mm. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 207

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €1,29mEP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

P- 208

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €1,33mEP434670 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

P- 209

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €4,76mEP43A020 Cable de comunicacions de 25 parells, amb pantalla, col.locatP- 210
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €11,01uEP43C451 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària,
col.locat

P- 211

(ONZE EUROS AMB UN CENTIMS)

 €1,02m.EP49PV10 Cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5 mm2. de coure electrolític, amb aïllament
de PVC, tensió de prova de 1.500V. i tensió de servei de 250V. Amb part proporcional d'accessoris
i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 212

(UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €13,37uEP7311D3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 UTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada

P- 213

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €345,24uEP74E312 Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x fondària), porta de
vidre securitzat amb pany i clau, col.locat sobre el sòcol

P- 214

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €417,95uEP7E1E00 Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col.locat i connectat

P- 215

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €220,78uEP7Z985B Panell amb connectors integrats per a armari amb bastidor rack 19´´, amb 48 connectors RJ45
telefònics, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

P- 216

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €249,55uEP7ZA161 Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col.locat

P- 217

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €74,14uEP7ZE091 Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

P- 218

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €289,41u.EPA1PV01 Càmera amb CCD en BLANC i NEGRE de 1/3'' d'alta sensibilitat i resolució estàndard. Amb
processament avançat dels senyals digitals. Lents amb muntura C i CS. Elevada sensibilitat per a
una il·luminació d'escena de 0,12 lux amb una lent de f/1.2. Resolució horizontal de 380 línies de
TV. Relació senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (màx.). Control autoiris, connector de tipus DC:
EIA-J 4 patilles. Alimentació: 230 V. ac. 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Alt
x Ample x Fons). Pes: 0,45 kg. Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Amb part proporcional de
línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 219

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €93,46u.EPA1PV02 Òptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm. Per a interiors. P- 220
(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €83,81u.EPA1PV03 Cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors sense calefactor i per a òptiques amb
o sense iris automàtic. Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm. Adequat per a càmeres LTC-335, 355,
435 i 455 sense zoom. 

P- 221

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €385,47u.EPA6PV01 Monitor de 17´´ per a instal·lacions de circuit tancat deTV en blanc i negre, amb resolució de 900
línies. Permet el control de: contrast, brillantor, sincronisme vertical i horitzontal. Alimentació: 230V.
ca. 50Hz. 

P- 222

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €38,95mF961A87C Vorada recta de pedra granítica, de 15-20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/Ide 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 223

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €8,64mF974V010 Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 224

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €40,67tF9H100ER Paviment de mescla bituminosa en calent, tipus s-12, amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall. criteri amidament: pes teòric
projecte.

P- 225

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €0,56m2F9J12X50 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5 kg/m2P- 226
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €38,06m2F9V201ER Replà amb peces prefabricades de formigó, de dimensions 40 * 100 cm, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície
teòrica projecte.

P- 227

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €16,39mF9V2U040 Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massis, gris, tipus Torho o equivalent,
col.locat a truc de maceta amb morter. Inclús regata per a col·locació de carborundum.

P- 228

(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €16,48tG4LM1330 Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió trailer de 24 t de
càrrega útil

P- 229

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €15,65tG4LM13B0 Transport de pilars prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió semiremolc plataforma
extensible de 25 t de càrrega útil

P- 230

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €19,46dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 231
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €23,27mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, 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- 232

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

 €23.266,70u.K12GPV01 Desmuntatge d'instal·lacions existents a la galeria de serveis, afectades per les obres de
construcció de l'edifici aparcament (mitjana tensió, aigua, O2, comunicacions, etc.); i reposició
d'aquestes mateixes instal·lacions una vegada acabades les obres. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 233

(VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €4,83m2K2194421 Arrencada de paviments vells, soleres i esglaons amb un gruix promig de 20 cm, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 234

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €135.902,40uPPAAZ01R Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.P- 235
(CENT TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €8.471,59uPPAAZ04R Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.P- 236
(VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €128,45u.PPAUCC04 Instal·lació elèctrica de les guies del sistema de gestió de places d'aparcament. Amb part
proporcional de línies elèctriques, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 237

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €4.112,64u.PPAUPV02 Muntatge i posada en servei de la instal·lació de gestió de places d'aparcament, consistent en:
Plànols i esquemes per a obra civil. Transport dels equips. Muntatge i connexionat general. Proves
de control i posada en marxa. 2 Jornades de curset de formació per al personal encarregat.
Manteniment durant el temps de garantia.

P- 238

(QUATRE MIL  CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €15.000,00uSANEJAMENT Partida alçada que te en compte sanajemant i drenatges, incloent la connexió amb la xarxa.P- 239
(QUINZE MIL EUROS)

 €35.000,00uVENTILACIO Partida alçada per la ventilació de sales, cabines, escales i vestibuls.P- 240
(TRENTA-CINC MIL EUROS)
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 €7.000,00uXARXATERRA Xarxa de connexió a terra, transformador i grup electrogen. Xarxa equipotencial de connexió a
terra

P- 241

(SET MIL EUROS)

Barcelona, Febrero 2012
el autor del proyecto,

Jacinto Jiménez Fuentes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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m314531ARR Execució completa de mènsula de recolzament de les plaques alveolars dels
sostres tipus (detall S2), consistent en la formació d'un congreny de formigó
armat, connectat al mur pantalla mitjançant connectors de diàmetre 20 cm
cada 30 cm, inclou p.p. de formigó HA-30/B/12/IIIa, encofrats, pintat amb
pont d'unió de resines tipus LEGARAN de BETTOR o equivalent, inclou el
replanteig, perforació de pantalla i injecció de resines, tot segons detalls i
especificacions de projecte.

P- 1  €278,41

B0AD11R Connectors de diàmetre 20 cm cada 30 cm, inclou p.p. de pintat amb pont
d'unió de resines tipus LEGARAN de BETTOR o equivalent, inclou el
replanteig, perforació de pantalla i injecció de resines.

 €17,70000

E45317CR Formigó per a bigues, HA-30/B/12/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.

 €88,54510

E4B35000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de bigues

 €151,32497

E4D3D503 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues
de directriu recta, a una alçària <=3 m

 €15,37604

Altres conceptes 5,46 €

m2145CAA63 Llosa de formigó armat horitzontal i inclinada per a la formació d'escales i del
pregraonat de formigó, de 25 cm de gruix, amb encofrat per a revestir amb
una quantia de 1,4 m2/m2 d'encofrat, formigó HA-30/B/12/IIIa, abocat amb
bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 48,50
kg/m2. amb encofrats de fusta per a revestir i encofrats de laterals i de
pregraonat.

P- 2  €118,77

Altres conceptes 118,77 €

m23931Z03R Ferm per a trànsit pesat format per paviment de mescla bituminosa en calent
amb capa de rodadura discontínua de 11 cm de gruix total, segons la
Instrucció de Carreteres 6,1-IC. Compost Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica ECI: Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
de composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall de 8 cm de
gruix; Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1; Paviment
de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix. Criteri d'amidament: superfície teòrica projecte.

P- 3  €15,77

Altres conceptes 15,77 €

uE21301ER Enderroc i desmuntatge de cos d'ascensor i passarela i càrrega de runa
sobre camió i transport a abocador. Inclús cànons de transport i taxes
d'abocador. 

P- 4  €5.749,38

Sense descomposició 5.749,38 €

m3E2131232 Enderroc de fonaments existents, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 5  €23,99

Altres conceptes 23,99 €

m2E2211022 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície de solar.

P- 6  €1,32

Altres conceptes 1,32 €

m3E2212222 Excavacio per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica sobre camio. Fins a la cota -2.00, inclus extraccio de
fonamentacions existents. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric de perfil a
excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a
excavar segons projecte.

P- 7  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

m3E221F222 Excavació per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. Criteri amidament: m3 de volum teòric de perfil a
excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a
excavar segons projecte.

P- 8  €2,22



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI P ERE VIRGILI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 04/11/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

Altres conceptes 2,22 €

m3E2221422 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

P- 9  €5,19

Altres conceptes 5,19 €

m3E222C423 Excavació de terres per a rases i pous de pas d'instal.lacions, amb terres
deixades a la vora, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb
els mitjans adequats i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament.:m3 de volum
teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte
i cotes a excavar segons projecte.

P- 10  €5,78

Altres conceptes 5,78 €

m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents de
l'excavacio en tongades de 25 cm, com a maxim, amb una compactacio del
98% protor normal. Criteri d'amidament: volum teòric projecte.

P- 11  €7,65

Altres conceptes 7,65 €

m2E225Z01R Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del
PM

P- 12  €1,17

Altres conceptes 1,17 €

m3E241401R Transport de terres de transit i reblert amb restes heterogènies, d'excavació
de murs pantalles i runes d'obra a l'abocador autoritzat i temps d'espera per a
la carrega, amb camio de 12 t carregat a maquina. Inclús cànons de transport
i taxes d'abocador. Criteri amidament: volum teòric projecte.

P- 13  €7,14

Altres conceptes 7,14 €

m3E241402R Transport de terres a l'abocador autoritzat i temps d'espera per a la carrega,
amb camio de 12 t carregat a màquina. Inclús cànons de transport i taxes
d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric excavat a transportar
segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte. L'esponjament de les
terres, segons l'estudi geotècnic del projecte,  queda inclòs dins l'amidament.

P- 14  €4,07

Altres conceptes 4,07 €

m3E242U06R Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l´abocador, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclós abocament i
taxes d'abocador

P- 15  €3,69

B03DUX01 Taxes de manteniment de l'abocador  €0,36000
Altres conceptes 3,33 €

m3E2R54237 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km.
Inclús cànons de transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de
volum teòric excavat a transportar segons plànol de l'aixecament topogràfic
de projecte. L'esponjament dels residus segons l'estudi geotècnic del
projecte,  queda inclòs dins el preu.

P- 16  €4,39

Altres conceptes 4,39 €

m3E2R65037 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut
de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics. Inclús
cànons de transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de volum
teòric excavat a transportar segons plànol de l'aixecament topogràfic de
projecte. L'esponjament de les terres, segons l'estudi geotècnic del projecte,
queda inclòs dins l'amidament.

P- 17  €13,05

Altres conceptes 13,05 €

m3E31522H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

P- 18  €72,31



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI P ERE VIRGILI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 04/11/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

B0654050 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €65,01000

Altres conceptes 7,30 €

m3E31522HR Formigó per a biga de lligam i coronament de pantalles, HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 19  €72,31

B0654050 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €65,01000

Altres conceptes 7,30 €

kgE31B3100 Acer en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/MM2, per a l'armadura
de la biga de coronament i lligam de les pantalles.

P- 20  €0,94

B0A14200 Filferro recuit de 1,3 mm de d  €0,00405
Altres conceptes 0,94 €

kgE31B4000 Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l´armadura de fonaments

P- 21  €0,93

B0A14200 Filferro recuit de 1,3 mm de d  €0,00405
Altres conceptes 0,93 €

m2E31DC100 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonamentsP- 22  €13,37

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,08058
B0A31000 Claus d'acer  €0,14550
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos  €2,57400
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,71908
B0DZA000 Desencofrant  €0,05700

Altres conceptes 9,79 €

m2E31DC10R Encofrat amb taulons de fusta per a la biga de lligam i coronament de
pantalles.

P- 23  €14,04

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,08058
B0A31000 Claus d'acer  €0,16005
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos  €2,83140
B0D31000 Llata de fusta de pi  €1,07862
B0DZA000 Desencofrant  €0,05700

Altres conceptes 9,83 €

m3E32517HR Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

P- 24  €81,36

B0654050 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €62,05500

Altres conceptes 19,31 €

kgE32B400P Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m

P- 25  €1,02

B0A14200 Filferro recuit de 1,3 mm de d  €0,00494
Altres conceptes 1,02 €

m2E32D3103 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 100x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una
alçària <=3 m

P- 26  €17,28

B0A31000 Claus d'acer  €0,09768
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos  €0,58473
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usos  €0,05252
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B0D81480 Encofrat metàl.lic estandaritzat per a varis usos per a deixar el formigó amb
la cara vista

 €0,93177

B0DZA000 Desencofrant  €0,15200
B0DZP400 Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm  €0,20000

Altres conceptes 15,26 €

m3E3C515HR Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

P- 27  €77,90

B0654050 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €62,05500

Altres conceptes 15,85 €

kgE3CB4000 Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de lloses

P- 28  €0,98

B0A14200 Filferro recuit de 1,3 mm de d  €0,00413
Altres conceptes 0,98 €

m2E3G5246R Execució de pantalla en terreny de roca, de 60 cm de gruix amb ''Hidrofresa'',
i amb formigó HA-30/B/20/IIIa i ciment de característiques MR, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, segons
característiques de projecte.

P- 29  €132,74

Sense descomposició 132,74 €

kgE3GB400R Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de pantalles. Inclòs p.p. de separadors especials, cavalcaments,
mermes i retalls.

P- 30  €0,86

Altres conceptes 0,86 €

uE3GZ1000 Partida alçada per al transport, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip
d'execució de pantalles amb ''Hidrofresa''.

P- 31  €225.663,78

Sense descomposició 225.663,78 €

mE3GZA600 Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària.P- 32  €43,78

Altres conceptes 43,78 €

m3E3GZA601 Enderroc dels muret guia de les pantalles, amb mitjans manuals i mecànics.
Inclòs el trasvassament de runes fins a lloc de càrrega.

P- 33  €40,42

Altres conceptes 40,42 €

utE3GZCCSS Execució completa de connectors de les pantalles amb la llosa de formigó
armat, mitjançant un connector de diàmetre 16 mm cada 40 cm de longitud
160 cm. S'inclou la p.p. de desplaçaments i movimentacions de maquinària i
personal, replanteig, perforacions, injecció de resines HILTI HIT HY 150,
segons especificacions de projecte.

P- 34  €18,58

Sense descomposició 18,58 €

mlE3GZJGDR Doble muret guia de 25 cm de gruix i 100 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B 400 S

P- 35  €106,88

B0651080 Formigó ha-25/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

 €26,29000

B0A31000 Claus d'acer  €0,32010
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos  €0,64350
B0D31000 Llata de fusta de pi  €1,07862
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €3,21000
B0DZA000 Desencofrant  €0,19000

Altres conceptes 75,15 €
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m2E3GZUS01 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de contenció amb
màquina fresadora i carrega de runa sobre camió o contenidor. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastida, apuntalament i travament necessaris, transport de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars a l'obra, enderroc amb compressor de l'element,
temps d'espera per a càrrega i descàrrega, càrrega, transport i descàrrega de
runa a l'abocador autoritzat i controlat més proper, amb el pagament de les
taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. Inclou l'esponjament.

P- 36  €9,18

Altres conceptes 9,18 €

m2E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

P- 37  €8,88

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,92870

Altres conceptes 3,95 €

m3E45B18CC Formigó per a capa de compressió dels sostres amb lloses alveolars,
HA-30/B/12/IIIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12
mm, abocat amb cubilot

P- 38  €82,37

B065404R Formigó HA-30/B/12/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €63,74550

Altres conceptes 18,62 €

m3E45C18BR Formigó per a lloses, HA-30/B/12/IIIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.

P- 39  €79,17

B065404R Formigó HA-30/B/12/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €61,92420

Altres conceptes 17,25 €

kgE4B9400R Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de la capa de compressió de sostres amb lloses alveolars i per a
la malla dels sostres formada per una cuadrícula superior i inferior de Ø 12
mm cada 20 x 20 cm, inclou p.p. de cavalcaments, mermes i retalls.

P- 40  €1,03

B0A14200 Filferro recuit de 1,3 mm de d  €0,00810
Altres conceptes 1,02 €

kgE4BC4000 Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de lloses

P- 41  €0,99

B0A14200 Filferro recuit de 1,3 mm de d  €0,00972
Altres conceptes 0,98 €

m2E4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb
tauler de fusta de pi

P- 42  €21,53

B0A31000 Claus d'acer  €0,10670
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos  €0,42900
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,35954
B0D629A0 Puntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usos  €0,00240
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,29470
B0DZA000 Desencofrant  €0,07600

Altres conceptes 19,26 €

m2E4LV55H3 Subministre, col·locació i transport de plaques per a contruir la llosa alveolar
prefabricada de formigó pretensat per a sostre 50 cm de gruix, amb plaques
de 120 cm d'ample.

P- 43  €71,68
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Sense descomposició 71,68 €

m2E4LV55H5 Subministre, col·locació i transport de plaques per a construir la llosa alveolar
prefabricada de formigó pretensat per a sostre 83 cm de gruix, amb plaques
de 122 cm d'ample.

P- 44  €150,44

Sense descomposició 150,44 €

uE4P118E5 Pilar (Rotors) prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de
40x60 cm, de 16 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre
mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

P- 45  €1.339,58

B4P118E5 Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x40
cm, de 14 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a
dues cares i a nivell

 €1.238,77000

Altres conceptes 100,81 €

uE4P11AF5 Pilar (escales i ascensors) prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 30x80 cm, de 16 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb
quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

P- 46  €1.479,02

B4P11AF5 Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50
cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a
dues cares i a nivell

 €1.375,47000

Altres conceptes 103,55 €

uE4P11BF5 Pilar (jàsseres) prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa
de 80x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre
mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

P- 47  €1.612,92

B4P11BF5 Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x50
cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a
dues cares i a nivell

 €1.506,75000

Altres conceptes 106,17 €

mE4PA453B Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 50 cm del
nervi 30 cm d'alçària del taló i 80 cm d'alçària total amb un moment flector
màxim de 910 a 1400 kNm, col·locada

P- 48  €180,05

B4PA453B Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, de 50 cm
d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del taló i 80 cm d'alçària total, amb un
moment flector màxim de 910 a 1400 kNm

 €169,95000

Altres conceptes 10,10 €

mE4PA533B Jàssera rectangular prefabricada de formigó pretesat, 30 cm i 80 cm d'alçària
total, col·locada

P- 49  €131,67

B4PA533B Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, de 30 cm d'amplària
del nervi, 30 cm d'alçària del taló i 80 cm d'alçària total, amb un moment
flector màxim de 440 a 640 kNm

 €122,52000

Altres conceptes 9,15 €

mE69ME12R Passama de pletina d'acer 40x6 mm. i suports de tub 25x1.5 mm., rodons d.
8 mm. i pletines circulars de fixacio en parament vertical o en barana, etc.
amb passamà de d'acer inoxidable. Col.locada a obra. segons planol detall.
criteri amidament: per longitud realment executada.

P- 50  €28,33

B69ME12R * passama de tub d'acer inoxidable aisi 316, de d. 45x2 mm. i suports de tub
25x1.5 mm., pletines circulars de fixacio, etc. acabat llis brillant. segons
planol detall ds-2 dc-1 i dc-2.

 €15,11000

Altres conceptes 13,22 €

m2E72101ER Membrana d'una làmina, de densitat superficial 5 kg/m2 amb tractament
antiarrels, tipus ''GRAVI 2000'' de la casa ''SIPLAST'' o equivalent, formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb armadura FP de feltre
de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estandard, adherida amb oxiasfalt
OA 80/25, prèvia imprimació. S'inclouen tots els materials, accessoris i
treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri
amidament: per superfície  realment executada. 

P- 51  €16,25
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B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus 0a 80/25 d'aplicació en calent  €0,85500
B712A0RA Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS)

50/G-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i
feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de color estandard

 €11,66000

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED  €0,24000
Altres conceptes 3,50 €

m2E7A1220N Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa tipus
ED, amb una dotació <=2 kg/m2, aplicada en dues capes

P- 52  €2,82

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED  €1,76000
Altres conceptes 1,06 €

m2E7B11A0L Làmina separadora de feltre de polipropilè (geotextil) amb un pes mínim de
100 g/m2, col.locada sense adherir. criteri amidament: per superfície
realment executada. s'inclouen tots els materials, accessoris i treballs
auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 53  €1,03

B7B11A00 Feltre de polipropile amb un pes minim de 100 g/m2  €0,72600
Altres conceptes 0,30 €

m2E7B11M0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2,
col.locada no adherida

P- 54  €2,50

B7B11M00 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2  €1,44100
Altres conceptes 1,06 €

m2E7J211X3 Impermeabilització de llosa de fonamentació.P- 55  €6,29

B8ZARUX3 Impermeabilització de llosa de fonamentació amb Katorce Super formant un
sistema sandwich. S'aplicarà sobre l'armadura de la solera i abans de
formigonar Katorce Super, amb una dotació de 1Kg/m2 (amb solapes de
30cms) i s'aplicarà el mateix producte amb la mateixa dotació abans
d'acabar de formigonar els últims 10-15cms de la solera.

 €4,97000

Altres conceptes 1,32 €

m2E7Z201ER Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de gruix 5 cm acabat remolinat

P- 56  €5,42

Altres conceptes 5,42 €

m2E7Z26D21 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de gruix 2 cm acabat remolinat

P- 57  €4,28

Altres conceptes 4,28 €

m2E81100ER Arrebossat projectat de morter de ciment 1/4, per posterior pintat amb
pintura, segons indicacions de la direccio facultativa, aplicat amb llana o
mecanicament i reglejat amb un gruix minim de 25 mm; aplicat directament
sobre paret ceramica o previa col·locacio de mallatex en tota la superfície.
Queden inclosos els acabats a cantonades, arestes, brancals, cantoneres de
PVC en totes les arestes i la formacio de juntes i especejament segons
directrius de la DF. Criteri amidament: superfície de paret a revestir 'buit per
ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2.

P- 58  €17,38

B81ZZ01R Mallatex  €2,82540
Altres conceptes 14,55 €

m2E81121D2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat.
inclús pont d'unió amb formigó i malla en canvi de material. criteri amidament:
per superfície teòrica de projecte realment executada, deduïnt forats de
superfície superior als 4,00 m2.

P- 59  €16,57

Altres conceptes 16,57 €
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m2E81131D1 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte.

P- 60  €12,90

Altres conceptes 12,90 €

m2E823114V Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valencia de 20X20 cms.,
col.locades amb morter adhesiu especial per a cartró-guix. Inclòs repercussió
de cantoneres de PVC. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 61  €21,64

B0711000 Morter adhesiu  €0,95000
B0FH1161 Rajola de valencia de 20X20 cm.  €6,90800
B81ZB9K0 Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes

de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament
 €0,00912

B9CZ1000 Beurada blanca  €0,32500
Altres conceptes 13,45 €

mE89FU010 Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre, com a màxim

P- 62  €4,64

B89ZB000 Esmalt sintetic  €0,37440
B8ZAA000 Emprimacio antioxidant  €0,17175

Altres conceptes 4,09 €

m2E8B2U001 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada
a dues mans. Criteri d'amidament: superfície teòrica projecte, descomptant
forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

P- 63  €8,75

B89ZU001 Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa

 €7,94400

Altres conceptes 0,81 €

m2E9232G91 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

P- 64  €8,95

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm  €5,26575
Altres conceptes 3,68 €

m3E93701ER Solera de formigó lleuger d'argila expandida de 2000 a 2500 N/cm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3.

P- 65  €133,86

Altres conceptes 133,86 €

m2E93A01ER Recrescut de nivell de pavients amb encofrat no recuperable amb peces del
sistema CAVITI de 20, 40 i 70 cm d'alçada. Inclou formigonat de peus, capa
de compresió de 8 cm de gruix amb malla electrosoldada de 15x15-20x20
diàm.5. 

P- 66  €28,42

B0652050 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €4,92390

B93A01ER Moduls CAVITI de 750x500 mm i 700 mm d'alçàda  €14,33700
Altres conceptes 9,16 €

m2E9DCU270 Paviment de rajola de gres porcelànic antilliscant de 20x20 cm. col.locat a
truc de maceta amb morter adhesiu. criteri amidament: per superfície
realment executada. 

P- 67  €29,79

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,23000

B0711010 Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €1,75000
B0FHU270 Rajola de gres porcellànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma

rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt
 €13,34160

Altres conceptes 14,47 €

m2E9G11AB1 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
raspatllat. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 68  €16,18
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B0641650 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €9,45190

Altres conceptes 6,73 €

m2E9GZ2000 Ratllat manual de paviments de formigó amb ratlles formades per rodó
diàm.20 en sentit transversal. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 69  €1,90

Altres conceptes 1,90 €

m2E9GZU010 Acabat de paviment de formigó lliscat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 70  €2,05

B9GZ1210 Pols de quars de color gris  €1,55964
Altres conceptes 0,49 €

m2E9GZUX01 Acabat remolinat mecànic en fresc, de paviment de formigó o d'estructura
sostre de formigó, acabat afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris.

P- 71  €3,73

B9GZ1210 Pols de quars de color gris  €2,72937
Altres conceptes 1,00 €

mE9V201ER Faixa de pedra natural granítica flamejada, de 5 cm gruix i 15 cm d'amplada ,
col.locat sobre llit de morter a truc de maceta amb morter mixt 1:6. Protegides
amb polietilè la cara superior i dos cantells. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

P- 72  €30,00

B0G102ER Pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu alt, de 50 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

 €22,56300

Altres conceptes 7,44 €

m2E9Z3U010 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues
capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície

P- 73  €13,42

B89ZU201 Pintura antilliscant  €5,60450
Altres conceptes 7,82 €

m2E9Z4AA14 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092,
per a l'armadura de lloses de formigó

P- 74  €2,05

B0A14200 Filferro recuit de 1,3 mm de d  €0,00826
Altres conceptes 2,04 €

mE9Z51765 Junta de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària màxima, amb perfils
tapajuntes d'alimini de superfície estriada amb angles de suport perforats i
juntes elàstiques de goma a base de cautxú sintètic, per a altes sol.licitacions,
col·locant prèviament el suport.

P- 75  €103,12

B071P000 Morter d'anivellament  €0,00162
B0A62F00 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €2,92000
B9Z501ER Junta de paviment de la casa ''MIGUA'' sèrie ''FP 75'' o equivalent, per a

junt de 50 mm d'amplària màxima, amb perfils tapajuntes d'alimini de
superfície estriada amb angles de suport perforats i juntes elàstiques de
goma a base de cautxú sintètic

 €92,90400

Altres conceptes 7,29 €

uEAR0300R Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre negre i barra
vermella. Totalment col·locada.

P- 76  €51,95

B7DA300R Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre negre i barra
vermella.

 €43,84000

Altres conceptes 8,11 €

uEASA10ER Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF1. Mides totals 160x210 cm. Porta
tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar. Inclús premarc, pany de cop
i manetes. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i
muntada en obra.

P- 77  €529,55
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BASA72J2 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de
160x205-210 cm, preu alt

 €511,61000

Altres conceptes 17,94 €

uEASA43ER Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF3. Mides totals 90x210 cm. Porta tallafocs
de dues fulles batents d'acer per pintar. Inclús premarc, pany de cop i
manetes. Tot segons planol detall projecte. Criteri amidament: per unitat
d'obra completament acabada i muntada en obra. 

P- 78  €220,50

BASA73ER Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF3. Mides totals 90x210 cm. Porta
tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar. Inclús premarc, pany de
cop i manetes.

 €211,46000

Altres conceptes 9,04 €

mEB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suports i
inclosos tot tipus de materials, operacions auxiliars i de preparació
necessàries i gestió de residus. Totalment col·locat. Tot segons detall
plànols.

P- 79  €17,09

BBM2AA00 Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO

 €13,99000

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  €1,16500
Altres conceptes 1,94 €

mEBA101ER Pintat de bandes de 20 cm. d'amplaria amb esmalt al poliureta per a
senyalitzacio de zones de pas, zones mortes i indicacio de direccio, en
paraments verticals i paviments. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.

P- 80  €2,32

B8ZB2000 Pintura no reflectora per a senyalització  €0,22600
Altres conceptes 2,09 €

uEBA102ER Pintat de grup de dos dígits de numeros de senyalitzacio de places
d'aparcament amb esmalt al poliureta en paviments. Criteri amidament:
superfície teòrica projecte.

P- 81  €8,96

B89ZPD00 Pintura plastica per a interiors  €0,03120
Altres conceptes 8,93 €

u.EE52PV01 Formació de tremuja de connexió de ventilador a conducte, a base de planxa
d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat
adossat amb suports. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 82  €194,06

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €36,06000
BE52Q240 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1 mm de

gruix, amb unió marc cargolat i clips
 €48,89100

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt  €16,00000
Altres conceptes 93,11 €

m2EE52Q24A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

P- 83  €32,98

BE52Q240 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1 mm de
gruix, amb unió marc cargolat i clips

 €11,37000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt  €0,80000
Altres conceptes 20,81 €

u.EE5ZPV01 Maniguet elàstic per a conducte rectangular realitzat a base de lona resistent
a 400ºC. durant 90 minuts., de 1.400x350x500mm. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 84  €112,96

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €13,82300
BE5ZPV01 Maniguet elàstic per a conducte rectangular realitzat a base de lona resistent

a 400ºC. durant 90 minuts., de 1.400x350x500mm.
 €61,20000

Altres conceptes 37,94 €
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u.EEK1PV01 Reixa d'impulsió o retorn d'alumini anoditzat platejat, de la marca TROX
model AT-AG, de 625x225mm., proveïda amb comporta de regulació i
bastiment de muntatge. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 85  €75,03

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €3,00500
BEK1PV01 Reixa d'impulsió o retorn d'alumini anoditzat platejat, de la marca TROX

model AT-AG, de 625x225mm., proveïda amb comporta de regulació i
bastiment de muntatge.

 €65,20000

Altres conceptes 6,83 €

u.EEKNPV01 Reixa exterior d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl.lica, de la marca TROX model AWG, de 1.385x1.320mm., amb
bastiment de muntatge. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 86  €672,96

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €24,04000
BEKNPV01 Reixa exterior d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de

malla metàl.lica, de la marca TROX model AWG, de 1.385x1.320mm., amb
bastiment de muntatge.

 €600,00000

Altres conceptes 48,92 €

u.EEKQPV01 Comporta antiretorn per sobrepressió, de 800x800mm. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 87  €291,50

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €39,06500
BEKQPV01 Comporta antiretorn per sobrepressió, de 800x800mm.  €211,00000

Altres conceptes 41,44 €

u.EEM3PV01 Caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630-4, de
15.000m3/h. a 30mmca., amb motor de 5,50kW., apte per a extracció de
fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsica per a 400 V., recolzada damunt
de 4 silen-blocks. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 88  €2.131,66

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €192,32000
BEM3PV01 Caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630-4, de

15.000m3/h. a 30mmca., amb motor de 5,50kW., apte per a extracció de
fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsica per a 400 V., recolzada damunt
de 4 silen-blocks.

 €1.826,10000

Altres conceptes 113,24 €

u.EEM3PV02 Ventilador de la marca SOLER & PALAU model THGT-4-710-7-20, de
15.000m3/h. a 25mmca., amb motor de 2,20kW., apte per a extracció de
fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V., recolzat damunt de 4
silent-blocks. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 89  €1.967,34

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €192,32000
BEM3PV02 Ventilador de la marca SOLER & PALAU model THGT-4-710-7-20, de

15.000m3/h. a 25mmca., amb motor de 2,20kW., apte per a extracció de
fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V., recolzat damunt de
4 silent-blocks.

 €1.665,00000

Altres conceptes 110,02 €

UEEVC2104 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC PER
REGULACIÓ Y CONTROL D' INSTAL.LACIONS  

P- 90  €318,17
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BEVC2104 CONTROLADOR DDC PER REGULACIÓ Y CONTROL D'
INSTAL.LACIONS PROCESSADOR 68334 DE 32 BIT, 16,78 MHZ,TEMPS
DE CICLE:1S.MEMORIA: 128 KBYTES SRAM AMB BATERÍA (5 ANYS),
256 KBYTES FLASH ROM ACTUALITZABLE. RELLOTGE DE QUARÇ
AMB PRECISSIÓ DE 30 SEG/MES. 5 ZONES HORARIES SETMANALS,
AMB 20 PERÍODES FESTIUS A L' ANY, AMB FUNCIONAMIENT
AUTONOM. ALIMENTACIÓ: 220 VAC -15+10% 50-60HZ 13 VA MAX.
PROTECCIO AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC. COMUNICACIONS:
ANELL 2 FILS SERIE, LLAÇ DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOAILLAT (SENSE POLARITAT), REGENERACIÓ DE SEÑAL A CADA
CONTROLADOR. VELOCITAT DE TRANSMISSIÓ: 19K2, 9K6, 1K2. AMB
LED INDICADOR D' ANELL OK. DIMENSIONS: AMPLE 158 X ALT 142 X
PROFUNDITAT 71 MM. ENTRADES 12 BITS DE RESOLUCIÓ(4096
STEPS): ANALOGIQUES: +/- 0,5 % DEL RANG. ESCALAT Y
LINEALITZACIÓ PER PROGRAMA. DIGITALS: LLIURE DE TENSIÓ,
ALIMENTADA A 24 V CC, COMPTATGE DE POLSOS MAX 32HZ.
SORTIDES: ANALÓGIQUES: 0-10V, 20MA MAX. RESOLUCIÓ 11 BIT
(2048 STEPS).PRECISIÓ: +/- 0,5 DEL RANG. DIGITALS. GENERACIÓ Y
ENVIAMENT D' ALARMES D' INSTALACIÓ AMB TEXT DESCRIPTIU DES
DEL PROPI CONTROLADOR. COMUNICACIÓ ENTRE CONTROLADORS
SENSE NECESITAT D' EQUIPS AUXILIARS. PROGRAMACIÓ PER
BLOCS FUNCIONALS. 10 BANCS HISTÓRICS DE 1000 VALORS
C/U,AMB INTERVALS PROGRAMABLES DE 1 SEG A 24 H. MODEL:
IQ211/220/P MARCA: CONTROLLI.

 €180,20000

BEVC2704 QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE211P  €45,20000
BEVC2800 POSADA EN FUNCIONAMENT IQ  €23,63200
BEVC3000 P.P. DE CABLEJAT  €27,18100

Altres conceptes 41,96 €

UEEVC2205 SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE AUXILIAR,
COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA:
CONTROLLI, MODEL: SRM/24. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

P- 91  €47,37

BEVC2205 MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE
A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24

 €7,25000

BEVC3000 P.P. DE CABLEJAT  €38,83000
Altres conceptes 1,29 €

UEEVC5016 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOC CENTRAL DE
SUPERVISIÓ, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE GESTIÓ, PANTALLES
I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. INCLOU CURS DE FORMACIÓ,
DOCUMENTACIÓ,  ACCESORIS CABLEJAT I MONTATGE.

P- 92  €10.301,81

Altres conceptes 10.301,81 €

mEF11D222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´, segons la norma
DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

P- 93  €54,76

B0A71N00 Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior  €0,56400
BF11D200 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 4´´, segons la norma DIN EN

ISO 2440 ST-35
 €15,78960

BFW11D20 Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 4´´, per a
soldar

 €6,46500

BFY11D20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre 4´´, soldat

 €2,29000

Altres conceptes 29,65 €

mEF21B212 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

P- 94  €62,55

B0A71M00 Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior  €0,52500
BF21B200 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma

DIN EN ISO 2440 ST-35
 €16,58520

BFW21B10 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3´´, per
a roscar

 €19,06200



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI P ERE VIRGILI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13Data: 04/11/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

BFY21B10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat
sense soldadura, de diàmetre 3´´, roscat

 €2,65000

Altres conceptes 23,73 €

mEF5263B7 Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

P- 95  €7,79

BF526300 Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm  €2,15220
BFW526B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
 €0,29700

BFY526B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

 €0,19000

Altres conceptes 5,15 €

mEF5283B2 Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 96  €8,52

B0A71700 Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interior  €0,17000
BF528300 Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm  €2,59080
BFW528B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
 €0,36300

BFY528B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

 €0,23000

Altres conceptes 5,17 €

mEF5293B2 Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 97  €9,66

B0A71900 Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior  €0,18000
BF529300 Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm  €3,20280
BFW529B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
 €0,45600

BFY529B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

 €0,27000

Altres conceptes 5,55 €

mEFB1C455 Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 98  €24,58

BFB1C400 Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131

 €3,01920

BFWB1C05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €10,56000

BFYB1C05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,16000

Altres conceptes 10,84 €

mEFQ3N5H2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de
15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un diàmetre
interior aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i
col.locat superficialment

P- 99  €5,43

BFQ3N5H0 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades
de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix de mitjana, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

 €2,08080

BFYQN5H0 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense
halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm

 €0,21000

Altres conceptes 3,14 €

mEFQ3N6H2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de
18 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un diàmetre
interior aproximat de l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i
col.locat superficialment

P- 100  €5,87
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BFQ3N6H0 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades
de 18 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix de mitjana, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

 €2,31540

BFYQN6H0 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense
halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm

 €0,22000

Altres conceptes 3,33 €

mEFQ3N7H2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de
22 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un diàmetre
interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i
col.locat superficialment

P- 101  €6,10

BFQ3N7H0 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades
de 22 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix de de mitjana, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

 €2,52960

BFYQN7H0 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense
halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm

 €0,24000

Altres conceptes 3,33 €

u.EG13CC30 Quadre de control format per un controlador IQ-211, un detector de fallada de
fase (DTF), inclòs el cablatge a connectar al IQ i a la xarxa de gestió
centralitzada. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 102  €748,59

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €49,88300
BG13LL01 Detector de fallada de fase (DTF) de la marca ABB.METRÓN.  €360,00000
EEVC2104 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC PER

REGULACIÓ Y CONTROL D' INSTAL.LACIONS  
 €311,93300

Altres conceptes 26,77 €

u.EG13PV10 Quadre de PVC estanc grau de protecció IP-55, referència GW-68-208,
allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 103  €524,43

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €37,86300
BG13PV10 Quadre de PVC de la marca GEWISS model Q-DIN-18, sèrie 68Q-DIN,

estanc grau de protecció IP-55, referència GW-68-208, allotjant en el seu
interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar.

 €315,00000

Altres conceptes 171,57 €

u.EG1APV01 Subquadre de les bombes contra inundacions S.B., metàl·lic del tipus
modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb
porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació
de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva
d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 104  €802,11

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €48,08000
BG1APA01 Aparellatge del subquadre de les bombes contra inundacions S.B., de la

marca ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar corresponent.
 €311,01000

BG1APE01 Envoltant del subquadre de les bombes contra inundacions S.B., metàl·lic
del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb
sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau.

 €266,01000

Altres conceptes 177,01 €
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u.EG1APV02 Subquadre de baixa tensió del centre de transformació S.B.T.-C.T., metàl·lic
del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de
línies, amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb
identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu
interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una
reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 105  €3.458,22

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €318,53000
BG1APA02 Aparellatge del subquadre de baixa tensió del centre de transformació

S.B.T.-C.T., de la marca ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar
corresponent.

 €1.949,40000

BG1APE02 Envoltant del subquadre de baixa tensió del centre de transformació
S.B.T.-C.T., metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN model
ArTu, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb
porta transparent amb pany amb clau.

 €961,20000

Altres conceptes 229,09 €

u.EG1APV03 Quadre general de distribució C.G.D., metàl·lic del tipus modular, proveït amb
sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les línies amb el
circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a
futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 106  €20.003,25

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €1.640,73000
BG1APA03 Aparellatge del quadre general de distribució C.G.D., de la marca

ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar corresponent.
 €10.307,70000

BG1APE03 Envoltant del quadre general de distribució C.G.D., metàl·lic del tipus
modular, de la marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb sòcol, amb
borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb
clau.

 €4.840,20000

Altres conceptes 3.214,62 €

u.EG1APV04 Subquadre ascensor, metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb
borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb
clau, degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al qual
pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar
corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 107  €839,88

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €54,09000
BG1APA04 Aparellatge del subquadre ascensor S.A., de la marca ABB-METRÓN,

indicat en l'esquema unifilar corresponent.
 €171,00000

BG1APE04 Envoltant del subquadre ascensor S.A., metàl·lic del tipus modular, de la
marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i
de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau.

 €356,40000

Altres conceptes 258,39 €

u.EG1APV05 Subquadre aparcament subministrament normal S.A.N., metàl·lic del tipus
modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb
porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació
de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva
d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 108  €22.366,97

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €1.382,30000
BG1APA05 Aparellatge del subquadre aparcament subministrament normal S.A.N., de la

marca ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar corresponent.
 €6.347,70000

BG1APE05 Envoltant del subquadre aparcament subministrament normal S.A.N.,
metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït
amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent
amb pany amb clau.

 €7.344,00000

Altres conceptes 7.292,97 €
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u.EG1APV06 Subquadre aparcament subministrament socors S.A.S., metàl·lic del tipus
modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb
porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb identificació
de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva
d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 109  €24.418,71

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €1.568,61000
BG1APA06 Aparellatge del subquadre aparcament subministrament socors S.A.S., de la

marca ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar corresponent.
 €8.162,10000

BG1APE06 Envoltant del subquadre aparcament subministrament socors S.A.S.,
metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït
amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent
amb pany amb clau.

 €7.354,80000

Altres conceptes 7.333,20 €

mEG21H71H Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada
i muntat superficialment.

P- 110  €4,29

BG21H710 Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €2,27460

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,13000
Altres conceptes 1,89 €

mEG21H81H Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada
i muntat superficialment

P- 111  €5,42

BG21H810 Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €3,31500

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,13000
Altres conceptes 1,98 €

mEG21HB1H Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada
i muntat superficialment

P- 112  €11,99

BG21HB10 Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €9,49620

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,13000
Altres conceptes 2,36 €

mEG2BLL01 Canal metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada, llisa, cega, amb tapa, de
200x100 mm. i 1mm. de gruix. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

P- 113  €30,48

BG2BLL01 Canal metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada, llisa, cega, amb tapa, de
200x100 mm. i 1mm. de gruix, de la marca CIMEL model BP-200x100/1.

 €26,80000

BGW2B000 Part proporcional d'accessoris per a canals metàl.liques  €0,42000
Altres conceptes 3,26 €

mEG31E906 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

P- 114  €8,28

BG31E900 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2

 €5,49780

Altres conceptes 2,78 €

mEG31ED06 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x120 mm2, col.locat en tub

P- 115  €21,46
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BG31ED00 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x120 mm2

 €16,40160

Altres conceptes 5,06 €

mEG31G306 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

P- 116  €2,68

BG31G300 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2

 €2,01960

Altres conceptes 0,66 €

mEG31G406 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

P- 117  €3,24

BG31G400 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2

 €2,57040

Altres conceptes 0,67 €

mEG31H406 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x4 mm2, col.locat en tub

P- 118  €4,00

BG31H400 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x4 mm2

 €3,31500

Altres conceptes 0,69 €

mEG31H506 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

P- 119  €6,63

BG31H500 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6 mm2

 €4,88580

Altres conceptes 1,74 €

mEG31J406 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, col.locat en tub

P- 120  €4,85

BG31J400 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2

 €4,15140

Altres conceptes 0,70 €

mEG31PV10 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240 mm2, col.locat en tub

P- 121  €68,74

BG31PV10 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240 mm2

 €61,34280

Altres conceptes 7,40 €

mEG31PV11 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x70 mm2, col.locat en tub

P- 122  €34,90

BG31PV11 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolarpolar de secció 3x70 mm2

 €29,58000

Altres conceptes 5,32 €

u.EG31U002 Terminal de connexió per a interior. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

P- 123  €50,55

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €1,20200
BG31U002 Terminal de connexió per a interior, tipus RAYCHEM.  €28,20000

Altres conceptes 21,15 €

mEG380A07 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 124  €11,84

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2  €1,56060
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,12000

Altres conceptes 10,16 €



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI P ERE VIRGILI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 18Data: 04/11/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

u.EG43U004 Material auxiliar de seguretat: banqueta aïllant, perxa, guants de cautxú,
armari de peces auxiliars, plaques de senyalització, 2 extintors de CO2 de
5kg. i material de servei; amb descàrrega del materix i mesura del corrent de
pas i de contacte. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 125  €382,33

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €3,60600
BG43UZ01 Banqueta de seguretat aïllant per a mitjana tensió.  €25,16000
BG43UZ02 Perxa de seguretat per a mitjana tensió.  €30,72000
BG43UZ03 Joc de 2 guants de seguretat aïllants de cautxú per a mitjana tensió.  €12,97000
BG43UZ04 Armari per a peces auxiliars de seguretat per a mitjana tensió.  €26,89000
BG43UZ05 Joc de plaques de senyalització i funcionament per a centre de

transformació en mitjana tensió.
 €8,61000

BG43UZ06 Joc de plaques indicadores de perill de mort per a centre de transformació
en mitjana tensió.

 €9,33000

BG43UZ07 Placa d'indicació de primers auxilis per a centre de transformació en mitjana
tensió.

 €11,96000

BG43UZ08 Material de seguretat auxiliar per a centre de transformació en mitjana
tensió.

 €26,89000

BM31CO05 Extintor de CO2 de 5kg. de capacitat, amb pressió incorporada, inclòs el
suport per a penjar en paret, degudament homologat.

 €138,06000

Altres conceptes 88,13 €

u.EG4RPV01 Regulació de nivell per a pou d'esgotament, del tipus de boia de mercuri,
amb 13m. de línia elèctrica de 3x1,5mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. AX-FP. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 126  €348,23

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €7,81300
BG31PV02 Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV, AX-FP, amb

baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció
3x1,5 mm2

 €27,95000

BG4RPV01 Regulació de nivell per a pou d'esgotament, del tipus de boia de mercuri.  €225,00000
Altres conceptes 87,47 €

u.EG62PV01 Interruptor unipolar de 10A. amb grau de protecció IP-65. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 127  €10,55

BG62PV01 Interruptor unipolar de 10A. amb grau de protecció IP-65, marca LEGRAND
sèrie PLEXO-55.

 €3,40000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors  €0,28000
Altres conceptes 6,87 €

u.EG63PV01 Presa de corrent de 10/16A. F+N+PT tipus schuco amb grau de protecció
IP-65. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

P- 128  €11,46

BG63PV01 Presa de corrent de 10/16A. F+N+PT tipus schuco amb grau de protecció
IP-65, marca LEGRAND sèrie PLEXO-55.

 €4,28000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,29000
Altres conceptes 6,89 €

u.EGB1PV01 Bateria de condensadors trifàsica formada per 6 etapes de 10+(5x20) kVAr.,
amb un total de 110 kVAr., trifàsica a 400 V. 50Hz., de funcionament
automàtic, amb interruptor manual en capçalera de 250 A. IV pols. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 129  €3.563,69

BGB1PV01 Bateria de condensadors trifàsica de la marcaa CIRCUTOR model
VARI-6-110-400, formada per 6 etapes de 10+(5x20) kVAr., amb un total de
110 kVAr., trifàsica a 400 V. 50Hz., de funcionament automàtic, amb
interruptor manual en capçalera de 250 A. IV pols.

 €3.040,20000

BGWB1000 Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors  €252,01440
Altres conceptes 271,48 €
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u.EGC1PV01 Grup electrogen insonoritzat, automàtic, amb quadre de control
AUT-MP-10E, per a una potència de 135kVA. en emergència i 123kVA. en
servei continu, a 400V. 50Hz. 3F+N; amb motor dièsel, alternador, bateria a
12V. 125Ah. Incloent silenciador crític i interruptor automàtic a la sortida de
250A. IV pols. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 130  €23.505,56

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €100,00640
BGC1PV01 Grup electrogen de la marca ELECTRA MOLINS model EMJ-135

insonoritzat, automàtic, amb quadre de control AUT-MP-10E, per a una
potència de 135kVA. en emergència i 123kVA. en servei continu, a 400V.
50Hz. 3F+N; amb motor dièsel JOHN DEERE, alternador LEROY-SOMER,
bateria a 12V. 125Ah. Incloent silenciador crític i interruptor automàtic a la
sortida de 250A. IV pols.

 €22.455,00000

Altres conceptes 950,55 €

u.EGC1PV02 Joc de silent-blocks per a grup electrogen. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 131  €248,55

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €19,23200
BGC1PV02 Joc de silent-blocks per a grup electrogen de la marca ELECTRA MOLINS

model EMJ-135.
 €153,00000

Altres conceptes 76,32 €

u.EGC1PV03 Quadre de commutació automàtica per a grup electrogen de 200A. 400V.
50Hz. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

P- 132  €1.681,61

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €48,08000
BGC1PV03 Quadre de commutació automàtica per a grup electrogen de 200A. 400V.

50Hz., de la marca ELECTRA MOLINS model QC-200.
 €1.278,00000

Altres conceptes 355,53 €

uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 133  €23,54

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €10,01000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,67000
Altres conceptes 9,86 €

u.EGDZ00P3 Connexió mitjançant soldadura aluminotèrmica a les armadures de murs i
pilars de formigó. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 134  €9,74

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €1,02170
BGDZ00P2 Soldadura aluminotèrmica.  €4,50000

Altres conceptes 4,22 €

uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col.locat superficialment

P- 135  €19,82

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment

 €9,35000

Altres conceptes 10,47 €

u.EGG1PS01 Transformador de potència del tipus en sec encapsulat en resines epoxi, de
630kVA. de potència, tensió primària 25kV., tensió secundària 3x420V., grup
de connexió DIN-11, segons especificacions de memòria i plec de condicions,
inclòs transport i col·locació en obra. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

P- 136  €20.245,86

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €90,15000
BGG1PS01 Transformador de potència del tipus en sec encapsulat en resines epoxi, de

la marca ALKARGO, de 630kVA. de potència, tensió primària 25kV., tensió
secundària 3x420V., grup de connexió DIN-11, segons especificacions de
memòria i plec de condicions, inclòs transport i col·locació en obra.

 €19.269,07000

Altres conceptes 886,64 €
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u.EGH2SF03 Cel·la de línia, amb interruptor rotatiu, segons especificacions de memòria i
plec de condicions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 137  €5.278,90

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €18,03000
BGH2SF03 Cel·la de línia de la marca ORMAZABAL, tipus CGM-36-L2, amb interruptor

rotatiu, segons especificacions de memòria i plec de condicions.
 €4.834,80000

Altres conceptes 426,07 €

u.EGH5PS01 Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles, aïllament de 36kV.,
sistema modular, tensió nominal 25kV., intensitat nominal 630A./16kA., amb
comandament manual tipus BR amb bobina de disparament, amb relè,
captadors capacitius i 3 borns M-400-LR, segons especificacions de memòria
i plec de condicions. Amb part propocional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 138  €8.438,65

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €18,03000
BGH5PS01 Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles de la marca

ORMAZABAL, tipus CMP-F-36-L2, aïllament de 36kV., sistema modular,
tensió nominal 25kV., intensitat nominal 630A./16kA., amb comandament
manual tipus BR amb bobina de disparament, amb relè EKOR RPT,
captadors capacitius i 3 borns M-400-LR, segons especificacions de
memòria i plec de condicions.

 €7.932,60000

Altres conceptes 488,02 €

m.EGK2SF01 Línia de mitjana tensió de 18/30kV. de conductor d'alumini de 3(1x150)mm2.
tipus RHV-XV-H-16, instal·lada a l'aire entre connexió de cel·la i interruptor
automàtic amb transformador. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

P- 139  €61,25

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €1,20200
BGK2SF01 Conductor de 18/30kV. d'alumini de 1x150mm2. tipus RHV-XV-H-16.  €52,80000

Altres conceptes 7,25 €

u.EH11PV01 Llumenera fluorescent, de 1x58W. AF. 230V. 50Hz., amb reactància
electrònica, amb tub fluorescent. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 140  €77,35

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €9,61600
BH11PV01 Llumenera fluorescent marca SISTEMAS TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN

model ST-50, de 1x58W. AF. 230V. 50Hz.
 €43,41000

BHGWRQ58 Reactància electrònica per a tub fluorescent de 1x58W.  €15,39000
BHU81154 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58

W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau
de rendiment de color Ra=85

 €3,39000

Altres conceptes 5,54 €

u.EH32PV01 Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb vidre i malla
metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb portalàmpades ceràmic amb
rosca E-27 i làmpada d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V.
50Hz. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 141  €29,51

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €15,02500
BH32PV01 Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb vidre i malla

metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb portalàmpades ceràmic amb
rosca E-27 per a làmpada d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V.

 €9,38000

BHW1CM11 Làmpada d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V. 50Hz.  €0,49000
Altres conceptes 4,62 €

u.EH61PV01 Llumenera d'emergència, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada
fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1 hora d'autonomia, proveïda amb
marc per a encastar en cel ras o per a instal·lació en superfície. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 142  €103,72
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BH61PV01 Llumenera d'emergència de la marca LEGRAND model 615-17, amb grau
de protecció IP-65, amb 1 làmpada fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1
hora d'autonomia, proveïda amb marc per a encastar en cel ras o per a
instal·lació en superfície.

 €88,77000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,82000
Altres conceptes 14,13 €

u.EHB1PV01 Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de protecció IP-65, amb
equip AF. 230V. 50Hz., amb reactància electrònica, amb tub fluorescent.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris
i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 143  €64,20

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €9,61600
BHB1PV01 Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de protecció IP-65, de

la marca SISTEMAS TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN, model HZPE-158-HF,
amb equip AF. 230V. 50Hz., amb reactància electrònica.

 €45,90000

BHU81154 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58
W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau
de rendiment de color Ra=85

 €3,39000

Altres conceptes 5,29 €

uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, col.locat amb suports murals

P- 144  €46,75

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

 €0,32050

BJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport mural

 €36,51000

Altres conceptes 9,92 €

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

P- 145  €214,29

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

 €0,15384

BJ14BB1P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el
paviment

 €179,61000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,83750
Altres conceptes 32,69 €

uEJ1AB21P Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 146  €85,86

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

 €0,19230

BJ1AB21P Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, amb fixacions

 €68,65000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,83750
Altres conceptes 15,18 €

uEJ1ZBB02 Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de
porcellana vitrificada, preu alt

P- 147  €40,07

BJ1ZBB02 Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana
vitrificada, preu alt

 €35,88000

Altres conceptes 4,19 €

uEJ239111 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

P- 148  €55,65

BJ239111 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

 €44,44000

Altres conceptes 11,21 €
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uEJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

P- 149  €17,41

BJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a
muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´

 €11,45000

Altres conceptes 5,96 €

uEJ28212A Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó
cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

P- 150  €53,39

BJ28212A Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de 1/2´´

 €38,84000

Altres conceptes 14,55 €

u.EJ2ZLL01 Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un lavabo.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 151  €93,55

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €10,81800
Altres conceptes 82,73 €

u.EJ2ZLL02 Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un inodor.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 152  €114,96

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €15,62600
Altres conceptes 99,33 €

u.EJ2ZLL04 Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament d'un abocador.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 153  €114,96

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €15,62600
Altres conceptes 99,33 €

uEJ33B7PG Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

P- 154  €10,15

BJ33B7PG Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC

 €5,45000

Altres conceptes 4,70 €

uEL7902ER Ascensor nucli 2. Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids
amb maquinaria integrada en forat, mod. ''KONE FORUM 430'' del tipus
''KONE MONOSPACE'' o equivalent, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s,
sistema d'accionament de 2 velocitats, 6 parades (20 m aprox.), doble
embarcament en cabina a 180, maniobra dúplex, portes d'acces PF-30
corredisses automatiques de 90x200 cm d'acer inoxidable satinat, cabina de
dimensions mínimes interiors: 110x1400x210 cm, amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de
les mateixes. Passamans i sòcols i acabat resistent de cabina. Equip
d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma d'emergència,
medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de
pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor,
apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els
elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al
fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...S'inclou
projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1
any de garantia. Mides forat 165x201 cm, mides fosat 115 cm i
sobrerecorregut 350 cm.

P- 155  €36.828,53
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BL7902ER Materials per a ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids
amb maquinaria integrada en forat, mod. ''KONE FORUM 430'' del tipus
''KONE MONOSPACE'' o equivalent, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s,
sistema d'accionament de 2 velocitats, 6 parades (20 m aprox.), doble
embarcament en cabina a 180, maniobra dúplex, portes d'acces PF-30
corredisses automatiques de 90x200 cm d'acer inoxidable satinat, cabina de
dimensions mínimes interiors: 110x1400x210 cm, amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs
de les mateixes. Passamans i sòcols i acabat resistent de cabina. Equip
d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma d'emergència,
medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de
pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor,
apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els
elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al
fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...S'inclou
projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i
1 any de garantia. Mides forat 165x2010 cm, mides fosat 115 cm i
sobrerecorregut 350 cm.

 €27.069,24000

Altres conceptes 9.759,29 €

u.EM11PV01 Detector òptic de fum convencional. Basat en la dispersió de la llum infraroja
que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i un receptor
d'infrarojos. Ràpida detecció de focs. Es subministra amb caputxó protector
de posada en servei. Dotat d'òptima sensibilitat i protecció contra falses
alarmes produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Compleix EN 54
Pt 7. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm. amb base superfície i diàmetre 140
x 38 mm amb base cel ras. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 156  €29,13

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,30050
BM11PV01 Detector òptic de fum convencional. Basat en la dispersió de la llum infraroja

que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i un receptor
d'infrarojos. Ràpida detecció de focs. Es subministra amb caputxó protector
de posada en servei. Dotat d'òptima sensibilitat i protecció contra falses
alarmes produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Compleix EN 54
Pt 7. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm. amb base superfície i diàmetre
140 x 38 mm amb base cel ras. Referència: PLANA FÀBREGA FOC007002.

 €27,86000

Altres conceptes 0,97 €

u.EM11PV02 Detector de temperatura termovelocimètric convencional. Basat en
l'increment de temperatura en funció del temps mitjançant termistor
electrònic, amb engegada de seguretat fixa a 58º C. Led indicador de foc i
sortida de led remot. Compensació automàtica del nivell de contaminació. Es
subministra amb caputxó protector de posada en servei. Compleix EN 54 Pt
5. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm amb base superfície i diàmetre 140 x
38 mm amb base cel ras. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 157  €16,04

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,30050
BM11PV02 Detector de temperatura termovelocimètric convencional. Basat en

l'increment de temperatura en funció del temps mitjançant termistor
electrònic, amb engegada de seguretat fixa a 58º C. Led indicador de foc i
sortida de led remot. Compensació automàtica del nivell de contaminació. Es
subministra amb caputxó protector de posada en servei. Compleix EN 54 Pt
5. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm amb base superfície i diàmetre 140 x
38 mm amb base cel ras. Referència PLANA FÀBREGA: FOC007003.

 €15,02000

Altres conceptes 0,72 €

u.EM11PV03 Base superfície amb diode per a detectors convencionals. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 158  €7,74

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,30050
BM11PV03 Base superfície amb diode per a detectors convencionals. Referència

PLANA FÀBREGA: FOC007022.
 €6,48000

Altres conceptes 0,96 €

u.EM11PV04 Sòcol per a muntatge de detectors en superfície amb tub vist. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 159  €3,63
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B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,30050
BM11PV04 Sòcol per a muntatge de detectors en superfície amb tub vist. Referència

PLANA FÀBREGA: FOC007027.
 €2,54000

Altres conceptes 0,79 €

u.EM11PV05 Aïllador de línia. Permet la supervisió de la línia de detecció en cas de
curtcircuits, circuits oberts i derivaciones a terra. Incorpora LED indicador
d'estat. Dimensions: 30 x 106 mm. Pes: 80 g. 1 aïllador cada 20 ó 25
elements aproximadament. Màxim 16 aïlladors per llaç. NO OCUPA
DIRECCIÓ AL LLAÇ. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 160  €64,39

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,30050
BM11PV05 Aïllador de línia. Permet la supervisió de la línia de detecció en cas de

curtcircuits, circuits oberts i derivaciones a terra. Incorpora LED indicador
d'estat. Dimensions: 30 x 106 mm. Pes: 80 g. 1 aïllador cada 20 ó 25
elements aproximadament. Màxim 16 aïlladors per llaç. NO OCUPA
DIRECCIÓ AL LLAÇ. Marca: PLANA FÀBREGA. Referència PLANA
FÀBREGA: FOC017071.

 €62,42000

Altres conceptes 1,67 €

u.EM11PV10 Detector de monòxid de carboni amb cobertura d'uns 200m2. a una alçada
de 2,00m., segons la normativa UNE 100-166-92. Garanteix una resolució
mitjana de 9 ppm durant els cinc anys de vida útil del semiconductor.
Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dimensions:
104mm. de diàmetre i 88mm. d'alçada (amb base per a muntatge en tub
inclosa). Connexionat de 3 fils de 1,5mm2. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 161  €74,33

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,30050
BM11PV10 Detector de monòxid de carboni amb cobertura d'uns 200m2. a una alçada

de 2,00m., segons la normativa UNE 100-166-92. Garanteix una resolució
mitjana de 9 ppm durant els cinc anys de vida útil del semiconductor.
Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dimensions:
104mm. de diàmetre i 88mm. d'alçada (amb base per a muntatge en tub
inclosa). Connexionat de 3 fils de 1,5mm2. Marca PLANA FÀBREGA model
GAS000203.

 €68,54000

Altres conceptes 5,49 €

u.EM12PV01 Central de detecció analògica direccionable de 1 llaç amb capacitat de 127
elements per llaç, els elements estan supervisats constantment des de la
central, amb compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 línies de
40 caràcters per línia en LCD que indica les incidències d'alarma i ajuda en
programació. Filtres de selecció d'incidències (alarma, avaria, etc.) mitjançant
software de lògica difusa. -24 LEDS d'alarma de zona. Port RS-232 per a
connexió a PC que facilita la programació i el telemanteniment. Port paral·lel
per a sortida d'impressora. Gestió fins a 768 entrades/sortides direccionables.
Cablatge en llaç o en estrella de fins a 3 km. 4 circuits de sirena supervisats.
2 circuits de transmissió supervisats. Font d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A.
Compleix amb la Normativa Europea EN-54 Part 2 i 4. Dimensions: 445 (alt)
x 665 (ample) x 120 mm (fondària). Referència PLANA FÀBREGA:
FOC017201. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada.

P- 162  €1.557,86

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €9,01500
BM12PV01 Central de detecció analògica direccionable de 1 llaç amb capacitat de 127

elements per llaç, els elements estan supervisats constantment des de la
central, amb compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 línies de
40 caràcters per línia en LCD que indica les incidències d'alarma i ajuda en
programació. Filtres de selecció d'incidències (alarma, avaria, etc.)
mitjançant software de lògica difusa. -24 LEDS d'alarma de zona. Port
RS-232 per a connexió a PC que facilita la programació i el
telemanteniment. Port paral·lel per a sortida d'impressora. Gestió fins a 768
entrades/sortides direccionables. Cablatge en llaç o en estrella de fins a 3
km. 4 circuits de sirena supervisats. 2 circuits de transmissió supervisats.
Font d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A. Compleix amb la Normativa Europea
EN-54 Part 2 i 4. Dimensions: 445 (alt) x 665 (ample) x 120 mm (fondària).
Referència PLANA FÀBREGA: FOC017201.

 €1.417,50000
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Altres conceptes 131,35 €

u.EM12PV04 Mòdul de relé direccionable. Disposa d'un contacte lliure de tensió per al
control d'equips remots. Disposa de led indicador d'activació del mòdul.
Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a configuració única d'una
direcció al llaç. Commutació: intensitat màxima 1,5 A., tensió màxima 30 Vcc.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 163  €135,56

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €7,21200
BM12PV04 Mòdul de relé direccionable. Disposa d'un contacte lliure de tensió per al

control d'equips remots. Disposa de led indicador d'activació del mòdul.
Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a configuració única d'una
direcció al llaç. Commutació: intensitat màxima 1,5 A., tensió màxima 30
Vcc. Referència PLANA FÀBREGA: FOC017085.

 €113,59000

Altres conceptes 14,76 €

u.EM12PV05 Font d'alimentació estabilitzada 24 Vcc/3A. Regulable i curtcircuitable, en
caixa metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació: 230Vca.
50Hz. Sortida de tensió de treball: 24 Vcc. Alimentació: 3 A. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 164  €153,51

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,60100
BM12PV05 Font d'alimentació estabilitzada 24 Vcc/3A. Regulable i curtcircuitable, en

caixa metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació:
230Vca. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 24 Vcc. Alimentació: 3 A.
Referència PLANA FÀBREGA: ALA009004.

 €109,58000

Altres conceptes 43,33 €

u.EM12PV10 Central de detecció de monòxid de carboni de 1 zona ampliable fins a 4
zones que pot alimentar i controlar fins a 56 detectors, connectats amb línies
de 3 conductors. Disposa de 8 nivells programables de ventilació, memòria
d'alarmes/ ventilacions/ avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma general i de
ventilació per cada zona. Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Consum: 25W. a 230Vac. Dimensions: 365x260x105mm. (ample x
alt x fons). Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada.

P- 165  €400,38

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €23,43900
BM12PV10 Central de detecció de monòxid de carboni de 1 zona ampliable fins a 4

zones que pot alimentar i controlar fins a 56 detectors, connectats amb
línies de 3 conductors. Disposa de 8 nivells programables de ventilació,
memòria d'alarmes/ ventilacions/ avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma
general i de ventilació per cada zona. Homologat pel Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Consum: 25W. a 230Vac. Dimensions:
365x260x105mm. (ample x alt x fons). Marca PLANA FÀBREGA model
GAS002031.

 €288,45000

Altres conceptes 88,49 €

u.EM12PV11 Mòdul d'una zona de detecció addicional per a la central de detecció de
monòxid de carboni. Alimenta i controla fins a 14 detectors connectats per
una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins a 3 mòduls adicionals per central.
Col·locació a l'interior de la caixa de la central. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 166  €157,94

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €10,21700
BM12PV11 Mòdul d'una zona de detecció addicional per a la central de detecció de

monòxid de carboni DURAN 203. Alimenta i controla fins a 14 detectors
connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins a 3 mòduls adicionals per
central. Col·locació a l'interior de la caixa de la central. Marca PLANA
FÀBREGA. Model: ZONA ADIC. p/203. Referència PLANA FÀBREGA
GAS002035.

 €104,31000

Altres conceptes 43,41 €
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u.EM13PV01 Sirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs estroboscòpic incorporat.
Fabricada amb policarbonat de color vermell. Per a exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Compleix l'Ordenança Municipal de l'Ajuntament de
Barcelona sobre els dispositius emissors de senyals acústics, que controla la
contaminació per agents físics. (Art.65). Dimensions: 310x200x55 mm. Amb
part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 167  €86,88

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €3,00500
BM13PV01 Sirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs estroboscòpic incorporat.

Fabricada amb policarbonat de color vermell. Per a exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Compleix l'Ordenança Municipal de l'Ajuntament de
Barcelona sobre els dispositius emissors de senyals acústics, que controla la
contaminació per agents físics. (Art.65). Dimensions: 310x200x55 mm.
Referència PLANA FÀBREGA: FOC008071.

 €62,01000

Altres conceptes 21,87 €

u.EM13PV02 Sirena interior electrònica. Potència de sortida: 110 dB a 1m. Carcassa
rectangular de baix perfil fabricada amb plàstic ABS de color vermell. Grau de
protecció IP42. Consum en funcionament: 4,3 mA a 16-24 Vdc. Dimensions:
diàmetre 130 x 105 mm. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 168  €40,26

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €3,00500
BM13PV02 Sirena interior electrònica. Potència de sortida: 110 dB a 1m. Carcassa

rectangular de baix perfil fabricada amb plàstic ABS de color vermell. Grau
de protecció IP42. Consum en funcionament: 4,3 mA a 16-24 Vdc.
Dimensions: diàmetre 130 x 105 mm. Referència PLANA FÀBREGA:
FOC007081.

 €16,31000

Altres conceptes 20,95 €

u.EM13PV03 Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals. Disposa
d'una línia de detecció convencional per a connexió de 20 detectors
convencionals. Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip
Switch de 7 segments per a configuració d'una direcció única al llaç.
Possibilitat d'alimentació externa de 24 Vcc. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 169  €239,80

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €3,00500
BM13PV03 Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals. Disposa

d'una línia de detecció convencional per a connexió de 20 detectors
convencionals. Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip
Switch de 7 segments per a configuració d'una direcció única al llaç.
Possibilitat d'alimentació externa de 24 Vcc. Referència PLANA FÀBREGA:
FOC017083.

 €151,45000

Altres conceptes 85,35 €

u.EM13PV10 Sirena piezoelèctrica per a ús en interiors. Alimentació a 12V. CC., consum
110mA. Nivell acústic mitjà a 1,00m. de 110dB. Dimensions 110x110x55mm.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 170  €27,83

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €3,00500
BM13PV10 Sirena piezoelèctrica per a ús en interiors. Alimentació a 12V. CC., consum

110mA. Nivell acústic mitjà a 1,00m. de 110dB. Dimensions 110x110x55mm.
Marca PLANA FÀBREGA model 5SS4SSAUA1.

 €20,25000

Altres conceptes 4,58 €

u.EM14PV01 Polsador manual d'alarma d'incendi convencional. Activació mitjançant
trencament de vidre amb una resistència per a circuit d'alarma de 680 Ohm.,
6 terminals de connexió i vidre intercanviable. Inclou base per a muntatge en
superfície. Color vermell. Compleix la norma BS-5839 parts 1 i 2.
Dimensions: 87 x 87 x 32 mm. Pes: 125 g. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 171  €8,77

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,60100
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BM14PV01 Polsador manual d'alarma d'incendi convencional. Activació mitjançant
trencament de vidre amb una resistència per a circuit d'alarma de 680 Ohm.,
6 terminals de connexió i vidre intercanviable. Inclou base per a muntatge en
superfície. Color vermell. Compleix la norma BS-5839 parts 1 i 2.
Dimensions: 87 x 87 x 32 mm. Pes: 125 g. Referència PLANA FÀBREGA:
FOC007051.

 €7,19000

Altres conceptes 0,98 €

uEM211428 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´
de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 172  €997,28

BM211420 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´
de diàmetre de connexió a la canonada

 €867,31000

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants  €1,65000
Altres conceptes 128,32 €

u.EM21PV01 Platina de companyia d'aigües per a ramal de diàmetre 80mm., muntada en
troneta encastada al paviment. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

P- 173  €118,68

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €18,63100
BM21PV01 Platina de companyia d'aigües per a ramal de diàmetre 80mm., muntada en

troneta encastada al paviment.
 €62,00000

Altres conceptes 38,05 €

uEM221119 Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca, amb connexió a la
canonada de 3´´ de diàmetre i connexió siamesa amb enllaços de 70 mm de
diàmetre, amb bastiment i porta per a exterior, encastada

P- 174  €296,85

BM221110 Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca, amb connexió a
la canonada de 3´´ de diàmetre i connexió siamesa amb enllaços de 70 mm
de diàmetre, amb bastiment i porta per a exterior

 €144,50000

BMY22000 Part proporcional d'elements especials per a columnes seques  €1,51000
Altres conceptes 150,84 €

uEM222229 Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca, amb connexió a
la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i connexió siamesa amb enllaços de 45
mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a interior, encastada

P- 175  €233,92

BM222220 Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca, amb connexió
a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i connexió siamesa amb enllaços de 45
mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a interior

 €82,80000

BMY22000 Part proporcional d'elements especials per a columnes seques  €1,51000
Altres conceptes 149,61 €

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- 176  €346,41

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

 €249,77000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,55000
Altres conceptes 96,09 €

uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 177  €80,95

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

 €38,23000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €26,58000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,26000

Altres conceptes 15,88 €

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

P- 178  €154,77

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

 €110,61000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €26,58000
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BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,26000
Altres conceptes 17,32 €

m.EMD6PV01 Mànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2. aïllats amb PVC,
amb pantalla de trena de coure polit de 60% de cobertura, impedància 13,3
W/km. Tensió de prova 2.500 V. Tensió de servei 500 V. No propagador de
flama i llire d'halògens. Cobertura exterior de PVC. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 179  €1,35

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,12020
BMD6PV01 Mànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2. aïllats amb

PVC, amb pantalla de trena de coure polit de 60% de cobertura, impedància
13,3 W/km. Tensió de prova 2.500 V. Tensió de servei 500 V. No
propagador de flama i llire d'halògens. Cobertura exterior de PVC.
Referència PLANA FÀBREGA: CAB017031.

 €0,80000

Altres conceptes 0,43 €

m.EMD6PV10 Mànega de 3 conductors de coure polit flexible de 1,5mm2. de secció Classe
V, aïllats amb PVC TI2. Tensió nominal 500V. Cobertura exterior de PVC
TM5. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

P- 180  €2,30

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,30050
BMD6PV10 Mànega de 3 conductors de coure polit flexible de 1,5mm2. de secció Classe

V, aïllats amb PVC TI2. Tensió nominal 500V. Cobertura exterior de PVC
TM5. Referència PLANA FÀBREGA CAB950079.

 €1,55000

Altres conceptes 0,45 €

uEMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 181  €8,60

BMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i
vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

 €3,07000

Altres conceptes 5,53 €

u.EMDWCC20 Detector ultrasònic amb led lluminós vermell, verd i blau; a situar damunt de
cada plaça d'aparcament. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 182  €167,22

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €28,84800
BMDWCC20 Detector ultrasònic amb led lluminós vermell, verd i blau; a situar damunt de

cada plaça d'aparcament, de la marca MABYCSA.
 €123,00000

Altres conceptes 15,37 €

u.EMDWCC22 Concentrador (router) com a gestor de places d'aparcament en cada planta.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 183  €240,21

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €34,85800
BMDWCC22 Concentrador (router) com a gestor de places d'aparcament en cada planta,

de la marca MABYCSA.
 €120,00000

Altres conceptes 85,35 €

u.EMDWCC23 Rètol indicador a base de leds, a situar en cada planta. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 184  €545,42

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €54,09000
BMDWCC23 Rètol indicador a base de leds, a situar en cada planta, de la marca

MABYCSA.
 €400,00000

Altres conceptes 91,33 €

u.EMDWCC24 Rètol indicador a base de leds, a situar en cada plaça reservada per a
persones amb mobilitat reduïda. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

P- 185  €545,42

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €54,09000
BMDWCC24 Rètol indicador a base de leds, a situar en cada plaça reservada per a

persones amb mobilitat reduïda, de la marca MABYCSA.
 €400,00000
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Altres conceptes 91,33 €

u.EMDWCC25 Rètol indicador a base de leds, a situar en l'entrada general. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 186  €1.391,50

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €156,26000
BMDWCC25 Rètol indicador a base de leds, a situar en l'entrada general, de la marca

MABYCSA.
 €1.087,00000

Altres conceptes 148,24 €

u.EMDWCC26 Ordinador de cabina de control d'aparcament. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 187  €1.543,54

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €21,63600
BMDWCC26 Ordinador de cabina de control d'aparcament, de la marca MABYCSA.  €1.411,00000

Altres conceptes 110,90 €

u.EMDWCC27 Software de gestió de places d'aparcament ''place car server''. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 188  €4.803,41

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €15,62600
BMDWCC27 Software de gestió de places d'aparcament ''place car server'', de la marca

MABYCSA.
 €4.492,00000

Altres conceptes 295,78 €

u.EMDWPV01 Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb l'expenedor
que, davant la presència del vehicle (evita l'extracció de tickets
peatonalment), ordena la sortida del ticket. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 189  €299,61

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €60,10000
BMDWPV01 Detector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA model MDA-20.

Element electrònic connectat amb l'expenedor que, davant la presència del
vehicle (evita l'extracció de tickets peatonalment), ordena la sortida del ticket.

 €153,00000

Altres conceptes 86,51 €

u.EMDWPV02 Emissor de tickets i lector d'abonats. Emissor de tickets amb gravació
magnètica central i impressió digital. Tractament amb validació de les
targetes d'abonats. Composat per: Greup de gravació magnètica en banda
central. Numeració de cada ticket emès. Impressió visual de dades (nº de
tiquet, data i hora). Lector motoritzat per a control d'abonats. Lectura de
targetes en les 4 posicions. Dipòsit porta-tickets amb capacitat per a 5.000
tickets. Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari. Visió permanent de
data, hora i missatges. Funcionament en xarxa o autònom. Connexió i diàleg
amb la central de gestió. carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8. Senyal òptic i
acústic d'emissió de ticket. Interfonia incorporada. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 190  €6.669,16

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €42,07000
BMDWPV02 Emissor de tickets i lector d'abonats de la marca MABYCSA model EPS-740.

Emissor de tickets amb gravació magnètica central i impressió digital.
Tractament amb validació de les targetes d'abonats. Composat per: Greup
de gravació magnètica en banda central. Numeració de cada ticket emès.
Impressió visual de dades (nº de tiquet, data i hora). Lector motoritzat per a
control d'abonats. Lectura de targetes en les 4 posicions. Dipòsit
porta-tickets amb capacitat per a 5.000 tickets. Pantalla LCD 1/4 VGA
d'informació a l'usuari. Visió permanent de data, hora i missatges.
Funcionament en xarxa o autònom. Connexió i diàleg amb la central de
gestió. carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al
foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8. Senyal òptic i acústic
d'emissió de ticket. Interfonia incorporada.

 €6.456,00000

Altres conceptes 171,09 €

u.EMDWPV03 Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor d'entrada. Lector xip
de proximitat per a abonats, descompte, etc. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 191  €722,38
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B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €36,06000
BMDWPV03 Lector xip de proximitat de la marca MABYCSA model LPC-740. Incorporat

en moble expenedor d'entrada. Lector xip de proximitat per a abonats,
descompte, etc.

 €652,00000

Altres conceptes 34,32 €

u.EMDWPV04 Barrera automàtica per a pàrking. Barrera de tancament automàtic
composada per: Moto-reductor segellat i autolibricat de 1/4CV. a 220/230V.
50Hz. a 1.500rpm. referència 1/70. Transmissió de moviment per biel·les,
recolzades en els seus eixos per rodaments d'agulles. Micro-interruptors de fi
de cursa de seguretat acoblats a l'eix del reductor. Braç metàl·lic rectangular,
de color fosforescent vermell i blanc, llargada màxima de 2,50m. Temps de
maniobra d'apertura 1,20 s. Quadre electrònic de maniobra i control.
Carcassa. d'alumini protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc.
Goma pneumàtica de protecció acoblada al braç de la barrera. Amb
articulació blraç barrera. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 192  €2.378,93

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €72,12000
BMDWPV04 Barrera automàtica per a pàrking de la marca MABYCSA model MBP-720.  €1.960,00000
BMDWPVA4 Braç articulat per a barrera automàtica per a pàrking de la marca MABYCSA

model MBP-720.
 €193,00000

Altres conceptes 153,81 €

u.EMDWPV05 Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb el lector de
sortida que, davant la presència d'un vehicle (evita la introducció del ticket o
targeta peatonalment), ordena a l'equip la seva posada en servei per a
comprovació de lectura. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 193  €299,61

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €60,10000
BMDWPV05 Detector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA model MDA-20.

Element electrònic connectat amb el lector de sortida que, davant la
presència d'un vehicle (evita la introducció del ticket o targeta peatonalment),
ordena a l'equip la seva posada en servei per a comprovació de lectura.

 €153,00000

Altres conceptes 86,51 €

u.EMDWPV06 Lector de tickets i lector d'abonats. Equip electrònic per a controlar la validesa
del ticket horari i de les targetes d'abonats. Composat per: Grup de lectura i
gravació magnètica en banda central. Lectura de tickets i targetes en les 4
posicions. Lector motoritzat per a control d'abonats. Activa l'obertura de la
barrera de sortida, si les dades llegides són correctes. Control de numeració
del ticket. Els tickets accesptats i llegits, després de la seva comprovació, són
esborrats i invalidats. Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari. Visió
permanent de data, hora i missatges. Funcionament en xarxa o autònom.
Connexió i diàleg amb central de gestió. Carcassa d'alumini protegida amb
imprimació, pintat metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable
18/8. Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket. Interfonia incorporada. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 194  €5.564,50

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €42,07000
BMDWPV06 Lector de tickets i lector d'abonats de la marca MABYCSA model SPS-740.

Equip electrònic per a controlar la validesa del ticket horari i de les targetes
d'abonats. Composat per: Grup de lectura i gravació magnètica en banda
central. Lectura de tickets i targetes en les 4 posicions. Lector motoritzat per
a control d'abonats. Activa l'obertura de la barrera de sortida, si les dades
llegides són correctes. Control de numeració del ticket. Els tickets accesptats
i llegits, després de la seva comprovació, són esborrats i invalidats. Pantalla
LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari. Visió permanent de data, hora i
missatges. Funcionament en xarxa o autònom. Connexió i diàleg amb
central de gestió. Carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8. Senyal òptic i
acústic d'emissió de ticket. Interfonia incorporada.

 €5.373,00000

Altres conceptes 149,43 €
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u.EMDWPV10 Caixer automàtic. Amb les següents característiques. Acceptació de fins a 16
tipus de monedes diferents. Acceptació de (0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2
Euros). Dispositiu automàtic de reciclatge i emplenat per a devolució de
canvi. Composat pels següents elements: Monitor color TFT 12'' d'informació
a l'usuari. Informació en 4 idiomes seleccionables. Lector motoritzat de tickets
magnètics per a càlcul de tarifa. Cobrament d'abonats. Renovació
d'abonaments. Lectura ticket i targetes abonats en les 4 posicions. Lector xip
de proximitat per a abonats, descomptes, etc. (opcional). Acceptació de
pagament amb targetes de crèdit. Lectura de targetes de crèdit en 2
posicions. Impressora de rebuts justificants de pagament. Cofre de seguretat
de recaptació de monedes. Ordinador tipus industrial PENTIUM 128Mb RAM,
HD 40Gb. 2 ports sèrie, 1 port paral·lel. Emissió d'estadístiques amb indicació
d'hora i import de l'instant de ser retirats els cofres. Càlcul de tarifes per
diferenciació del dia de la setmana, dies festius, hores diunes, hores
nocturnes o tarifes especials. polsadors d'idiomes, rebuts i anul·lació
operació. Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI. Sistema d'alarmes
(porta i cofres). Fitxer de seguretat de totes les operacons. Interfonia
incorporada. Connexió i diàleg amb central de gestió. Carcassa d'alumini
protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Possibilitat d'alçada
adaptable per a persones amb mobilitat reduïda. Mòdul acceptador de vals
descompte model ATC-540. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 195  €17.764,79

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €156,26000
BMDWPV10 Caixer automàtic de la marca MABYCSA model CPS-740. Amb les següents

característiques. Acceptació de fins a 16 tipus de monedes diferents.
Acceptació de (0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 Euros). Dispositiu automàtic
de reciclatge i emplenat per a devolució de canvi. Composat pels següents
elements: Monitor color TFT 12'' d'informació a l'usuari. Informació en 4
idiomes seleccionables. Lector motoritzat de tickets magnètics per a càlcul
de tarifa. Cobrament d'abonats. Renovació d'abonaments. Lectura ticket i
targetes abonats en les 4 posicions. Lector xip de proximitat per a abonats,
descomptes, etc. (opcional). Acceptació de pagament amb targetes de
crèdit. Lectura de targetes de crèdit en 2 posicions. Impressora de rebuts
justificants de pagament. Cofre de seguretat de recaptació de monedes.
Ordinador tipus industrial PENTIUM 128Mb RAM, HD 40Gb. 2 ports sèrie, 1
port paral·lel. Emissió d'estadístiques amb indicació d'hora i import de
l'instant de ser retirats els cofres. Càlcul de tarifes per diferenciació del dia
de la setmana, dies festius, hores diunes, hores nocturnes o tarifes
especials. polsadors d'idiomes, rebuts i anul·lació operació. Sistema
d'alimentació ininterrompuda SAI. Sistema d'alarmes (porta i cofres). Fitxer
de seguretat de totes les operacons. Interfonia incorporada. Connexió i
diàleg amb central de gestió. Carcassa d'alumini protegida amb imprimació,
pintat metal·litzat al foc. Possibilitat d'alçada adaptable per a persones amb
mobilitat reduïda. Mòdul acceptador de vals descompte model ATC-540.

 €16.857,00000

Altres conceptes 751,53 €

u.EMDWPV11 Lector de bitllets de banc. Amb les següents característiques: Sentit
d'introducció en les 4 posicions. Cofre amb tancament de seguretat.
Capacitat aproximada 1.000 bitllets. Lector acceptador de 4 bitllets de banc.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 196  €2.691,17

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €48,08000
BMDWPV11 Lector de bitllets de banc de la marca MABYCSA model CASH-CODE. Amb

les següents característiques: Sentit d'introducció en les 4 posicions. Cofre
amb tancament de seguretat. Capacitat aproximada 1.000 bitllets. Lector
acceptador de 4 bitllets de banc.

 €2.550,00000

Altres conceptes 93,09 €
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u.EMDWPV20 Unitat central de control i cobrament. Composada pels següents elements:
Unitat central PC P-IV 3GHz. HacerPower F 1b. Mòdul 512MB de memòria
DDR 266/333/400. Disc dur de 40GB. de seguretat. Doble disc de treball de
40Gb. Targeta de xarxa 3 Com integrada (Ethernet). Targeta gràfica ATI
64MB. 2 Ports sèrie i 1 port paral·lel. 6 Ports USB 2.0. Disquetera de 3,5''
1,44MB. Llicència Windows XP Professional. Monitor color TFT 17''. Teclat
expandit i ratolí. Lector DVD. Mòdem Us Robotics V92 PCI. Targeta EDSI.
Possibilitat de connexió de fins a 16 terminals per a cada port de comunicació
(extensible). Impressora color d'injecció de tinta HP. Sistema d'alimentació
ininterrompuda SAI. Facil·litant la següent informació: Visió de l'estat de
barreres, expenedors de tiquets, caixes automàtiques, cobraments manuals.
Visió en temps real dels comptatges. Software que incorpora: Gestió
d'abonats, tickets (horaris, congrés, descomptes, prevenda). Estructura i
càlcul de terifes. Estructura i control d'abonats personalitzats. Diàleg entre
tots els perifèrics. Software de connexió amb l'exterior via modem.
Estadístiques de recaptació i balanços. Estadístiques numèriques i gràfiques
d'ocupació. Lector de ticquests per a càlcul automàtic de tarifes. Calaix
portamonedes i bitllets de la recaptació. Impressora de rebuts i resum de
torns. Display a client. Clau d'accés per a diferents nivells. validació del ticket
per a ésser utilitzat a la sortida. Codificació per a tot tipus de targetes i tickets.
Teclat de funció consola de control de barreres, expenedors, lectors, rètol
''P''. Connexió amb unitat central. Lector incorporat per a tergeta de crèdit i
vals. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

P- 197  €13.026,37

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €114,19000
BMDWPV20 Unitat central de control i cobrament de la marca MABYCSA model

PCM-740. Composada pels següents elements: Unitat central PC P-IV
3GHz. HacerPower F 1b. Mòdul 512MB de memòria DDR 266/333/400. Disc
dur de 40GB. de seguretat. Doble disc de treball de 40Gb. Targeta de xarxa
3 Com integrada (Ethernet). Targeta gràfica ATI 64MB. 2 Ports sèrie i 1 port
paral·lel. 6 Ports USB 2.0. Disquetera de 3,5'' 1,44MB. Llicència Windows
XP Professional. Monitor color TFT 17''. Teclat expandit i ratolí. Lector DVD.
Mòdem Us Robotics V92 PCI. Targeta EDSI. Possibilitat de connexió de fins
a 16 terminals per a cada port de comunicació (extensible). Impressora color
d'injecció de tinta HP. Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI. Facil·litant
la següent informació: Visió de l'estat de barreres, expenedors de tiquets,
caixes automàtiques, cobraments manuals. Visió en temps real dels
comptatges. Software que incorpora: Gestió d'abonats, tickets (horaris,
congrés, descomptes, prevenda). Estructura i càlcul de terifes. Estructura i
control d'abonats personalitzats. Diàleg entre tots els perifèrics. Software de
connexió amb l'exterior via modem. Estadístiques de recaptació i balanços.
Estadístiques numèriques i gràfiques d'ocupació. Lector de ticquests per a
càlcul automàtic de tarifes. Calaix portamonedes i bitllets de la recaptació.
Impressora de rebuts i resum de torns. Display a client. Clau d'accés per a
diferents nivells. validació del ticket per a ésser utilitzat a la sortida.
Codificació per a tot tipus de targetes i tickets. Teclat de funció consola de
control de barreres, expenedors, lectors, rètol ''P''. Connexió amb unitat
central. Lector incorporat per a tergeta de crèdit i vals.

 €12.371,00000

Altres conceptes 541,18 €

u.EMDWPVA3 Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb la barrera,
actua com a protecció mentres un vehicle que es troba sota el radi d'acció del
braç de la barrera, i tanca un cop el vehicle la ha depassat. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 198  €299,61

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €60,10000
BMDWPVA3 Detector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA model MDA-20.

Element electrònic connectat amb la barrera, actua com a protecció mentres
un vehicle que es troba sota el radi d'acció del braç de la barrera, i tanca un
cop el vehicle la ha depassat.

 €153,00000

Altres conceptes 86,51 €

uEN3148K7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 40 bar de
pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 199  €36,97
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BN3148K0 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 40 bar de
pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt

 €30,35000

Altres conceptes 6,62 €

uEN3198K7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de
pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 200  €156,47

BN3198K0 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de
pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt

 €142,69000

Altres conceptes 13,78 €

uEN32B4J7 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola d'acer inoxidable i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 201  €332,98

BN32B4J0 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola d'acer inoxidable i anells de
tancament de tefló, preu alt

 €302,88000

Altres conceptes 30,10 €

u.ENN2PV01 Electrobomba submergible d'esgotament per a aigües brutes, amb motor de
4,00CV a 400V. 50Hz., de 13.000 l/h. a 26mca. Amb part proporcional de
línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 202  €1.823,22

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €18,03000
BNNOV01 Electrobomba submergible d'esgotament per a aigües brutes, de la marca

SACI model HT-50-2C-50-2, amb motor de 4,00CV a 400V. 50Hz., de
13.000 l/h. a 26mca.

 €1.640,00000

Altres conceptes 165,19 €

u.EP31PV01 Amplificador de potència de 480W. (720W. de potència màxima), 1 entrada
de línia balancejada. Entrada: 100V. Sortida: 70-100V. Resposta en
freqüència: 50Hz. a 20kHz. Alimentació: 230V. ca. Dimensions: 430 x 370 x
145 mm. Pes: 25kg. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 203  €1.028,04

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €7,21200
BP31PV01 Amplificador de potència de 480W. (720W. de potència màxima), 1 entrada

de línia balancejada. Entrada: 100V. Sortida: 70-100V. Resposta en
freqüència: 50Hz. a 20kHz. Alimentació: 230V. ca. Dimensions: 430 x 370 x
145 mm. Pes: 25kg. Model PHILIPS LBB-1938/00. Referència PLANA
FÀBREGA: SON193800.

 €964,95000

Altres conceptes 55,88 €

u.EP32PV01 Controlador. S'encarrega de distribuïr les trucades d'emergència,
convencionals i música de fons. Consta de 6 zones d'altaveus i d'amplificador
de 240W. Compleix la normativa d'evacuació IEC60849. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 204  €1.640,58

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €60,10000
BP32PV01 Controlador PLENA V.A.S. S'encarrega de distribuïr les trucades

d'emergència, convencionals i música de fons. Consta de 6 zones d'altaveus
i d'amplificador de 240W. Compleix la normativa d'evacuació IEC60849.
Referència PLANA FÀBREGA: SON199000.

 €1.369,71000

Altres conceptes 210,77 €

u.EP33PV01 Estació de trucada per a 6 zones. Es connecta a la central amb cable utp
cat5e. Se li poden acoblar fins a 8 teclats de 6 zones. No està supervisada
per la central. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

P- 205  €353,10

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €12,02000
BP33PV01 Estació de trucada per a 6 zones. Es connecta a la central amb cable utp

cat5e. Se li poden acoblar fins a 8 teclats de 6 zones. No està supervisada
per la central. Referència PLANA FÀBREGA: SON195600.

 €227,00000
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Altres conceptes 114,08 €

u.EP35PV01 Projector de sò de paret unidireccional 10 W./90dB. 100V. nominals. EVAC.
Excel·lent reproducció de música i veu. Resistent a l'aigua i a la pols amb els
requeriments de IP65. Material resistent fabricat amb ABS. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 206  €83,38

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €7,21200
BP35PV01 Projector de sò de paret unidireccional 10 W./90dB. 100V. nominals. EVAC.

Excel·lent reproducció de música i veu. Resistent a l'aigua i a la pols amb els
requeriments de IP65. Material resistent fabricat amb ABS. Marca BOSCH.
Referència PLANA FÀBREGA: SON950553.

 €53,10000

Altres conceptes 23,07 €

m.EP41PV01 Cable coaxial de 75 Ohm. d'impedància característica i atenuació de 3,3 dB a
10 MHz/100 m. Conductor interior d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i
trena de coure. Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2 mm. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 207  €1,21

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,30050
BP41PV01 Cable coaxial de 75 Ohm. d'impedància característica i atenuació de 3,3 dB

a 10 MHz/100 m. Conductor interior d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i
trena de coure. Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2 mm. Referència
PLANA FÀBREGA: CAB010176.

 €0,48000

Altres conceptes 0,43 €

mEP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265, col.locat sota tub o canal

P- 208  €1,29

BP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265

 €0,72450

Altres conceptes 0,57 €

mEP434670 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN
50266, col.locat sota tub o canal

P- 209  €1,33

BP434670 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN
50266

 €0,76650

Altres conceptes 0,56 €

mEP43A020 Cable de comunicacions de 25 parells, amb pantalla, col.locatP- 210  €4,76

BP43A020 Cable de comunicacions de 25 parells, amb pantalla  €3,59100
Altres conceptes 1,17 €

uEP43C451 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 UTP, d'1,6
a 3,2 m de llargària, col.locat

P- 211  €11,01

BP43C450 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 UTP, d'1,6
a 3,2 m de llargària

 €9,72000

Altres conceptes 1,29 €

m.EP49PV10 Cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5 mm2. de coure
electrolític, amb aïllament de PVC, tensió de prova de 1.500V. i tensió de
servei de 250V. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

P- 212  €1,02

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €0,12020
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BP49PV10 Cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5 mm2. de coure
electrolític, amb aïllament de PVC, tensió de prova de 1.500V. i tensió de
servei de 250V. Referència PLANA FÀBREGA: CAB015012.

 €0,48000

Altres conceptes 0,42 €

uEP7311D3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45
simple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, preu alt, encastada

P- 213  €13,37

BP7311D3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45
simple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, de preu alt, per a encastar

 €9,65000

Altres conceptes 3,72 €

uEP74E312 Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 800x600x500 mm
(alçària x amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
col.locat sobre el sòcol

P- 214  €345,24

BP74E310 Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 800x600x500 mm
(alçària x amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau

 €257,62000

BP7ZF65A Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides 600x500 mm
(amplària x fondària), i 100 mm d'alçària

 €54,06000

Altres conceptes 33,56 €

uEP7E1E00 Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'',
amb alimentació a 240V, col.locat i connectat

P- 215  €417,95

BP7E1E00 Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'',
amb alimentació a 240V

 €338,31000

Altres conceptes 79,64 €

uEP7Z985B Panell amb connectors integrats per a armari amb bastidor rack 19´´, amb 48
connectors RJ45 telefònics, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

P- 216  €220,78

BP7Z985B Panell amb connectors integrats per a armari amb bastidor rack 19´´, amb 48
connectors RJ45 telefònics, d'1 unitat d'alçària

 €146,46000

Altres conceptes 74,32 €

uEP7ZA161 Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació
i un cabal d'aire de 800 m3/h, col.locat

P- 217  €249,55

BP7ZA161 Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h

 €238,26000

Altres conceptes 11,29 €

uEP7ZE091 Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

P- 218  €74,14

BP7ZE091 Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal

 €66,29000

Altres conceptes 7,85 €

u.EPA1PV01 Càmera amb CCD en BLANC i NEGRE de 1/3'' d'alta sensibilitat i resolució
estàndard. Amb processament avançat dels senyals digitals. Lents amb
muntura C i CS. Elevada sensibilitat per a una il·luminació d'escena de 0,12
lux amb una lent de f/1.2. Resolució horizontal de 380 línies de TV. Relació
senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (màx.). Control autoiris, connector de tipus
DC: EIA-J 4 patilles. Alimentació: 230 V. ac. 50 Hz. Consum: 4W.
Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Alt x Ample x Fons). Pes: 0,45 kg.
Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Amb part proporcional de línia elèctrica,
tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 219  €289,41

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €15,62600
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BPA1PV01 Càmera amb CCD en BLANC i NEGRE de 1/3'' d'alta sensibilitat i resolució
estàndard. Amb processament avançat dels senyals digitals. Lents amb
muntura C i CS. Elevada sensibilitat per a una il·luminació d'escena de 0,12
lux amb una lent de f/1.2. Resolució horizontal de 380 línies de TV. Relació
senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (màx.). Control autoiris, connector de tipus
DC: EIA-J 4 patilles. Alimentació: 230 V. ac. 50 Hz. Consum: 4W.
Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Alt x Ample x Fons). Pes: 0,45 kg.
Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Referència PLANA FÀBREGA:
CCT011036.

 €247,95000

Altres conceptes 25,83 €

u.EPA1PV02 Òptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm. Per a interiors. P- 220  €93,46

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €6,61100
BPA1PV02 Òptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm. Per a interiors.

Marca BOSCH. Referència PLANA FÀBREGA: CCT032343.
 €76,95000

Altres conceptes 9,90 €

u.EPA1PV03 Cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors sense calefactor i
per a òptiques amb o sense iris automàtic. Espai interior útil: 68 x 54 x 178
mm. Adequat per a càmeres LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. 

P- 221  €83,81

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €3,00500
BPA1PV03 Cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors sense calefactor

i per a òptiques amb o sense iris automàtic. Espai interior útil: 68 x 54 x 178
mm. Adequat per a càmeres LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. Marca:
BOSCH. Referència PLANA FÀBREGA: CCT034051.

 €59,00000

Altres conceptes 21,81 €

u.EPA6PV01 Monitor de 17´´ per a instal·lacions de circuit tancat deTV en blanc i negre,
amb resolució de 900 línies. Permet el control de: contrast, brillantor,
sincronisme vertical i horitzontal. Alimentació: 230V. ca. 50Hz. 

P- 222  €385,47

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €8,41400
BPA6PV01 Monitor de 17´´ per a instal·lacions de circuit tancat deTV en blanc i negre,

amb resolució de 900 línies. Permet el control de: contrast, brillantor,
sincronisme vertical i horitzontal. Alimentació: 230V. ca. 50Hz. Marca:
BOSCH   Model: LTC-2020/90. Referència PLANA FÀBREGA: CCT021105.

 €329,18000

Altres conceptes 47,88 €

mF961A87C Vorada recta de pedra granítica, de 15-20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/Ide 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri amidament:
superfície teòrica projecte.

P- 223  €38,95

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,58586

B9611870 Pedra granítica, recta, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm  €19,15000
Altres conceptes 14,21 €

mF974V010 Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 224  €8,64

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,13042
B974V002 Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola  €4,23291

Altres conceptes 4,28 €

tF9H100ER Paviment de mescla bituminosa en calent, tipus s-12, amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall. criteri amidament: pes teòric projecte.

P- 225  €40,67

B9H12110 Mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

 €23,29800

Altres conceptes 17,37 €
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m2F9J12X50 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5
kg/m2

P- 226  €0,56

B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica tipus eci  €0,40500
Altres conceptes 0,16 €

m2F9V201ER Replà amb peces prefabricades de formigó, de dimensions 40 * 100 cm,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

P- 227  €38,06

B9CZ2000 Beurada de color  €0,54400
B9V201ER Replà amb peces prefabricades de formigó, de dimensions 40 * 100 cm.  €28,05600

Altres conceptes 9,46 €

mF9V2U040 Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massis, gris, tipus
Torho o equivalent, col.locat a truc de maceta amb morter. Inclús regata per a
col·locació de carborundum.

P- 228  €16,39

B9CZ2000 Beurada de color  €0,54400
B9V2V004 Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, gris, tipus Torho

o equivalent
 €6,81360

Altres conceptes 9,03 €

tG4LM1330 Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió
trailer de 24 t de càrrega útil

P- 229  €16,48

Altres conceptes 16,48 €

tG4LM13B0 Transport de pilars prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió
semiremolc plataforma extensible de 25 t de càrrega útil

P- 230  €15,65

Altres conceptes 15,65 €

dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 231  €19,46

B4PZB000 Neoprè sense armar per a recolzaments  €18,61000
Altres conceptes 0,85 €

mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, 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- 232  €23,27

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

 €4,34720

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,61851
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos  €0,78000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,11300
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN  €6,74100

Altres conceptes 9,63 €

u.K12GPV01 Desmuntatge d'instal·lacions existents a la galeria de serveis, afectades per
les obres de construcció de l'edifici aparcament (mitjana tensió, aigua, O2,
comunicacions, etc.); i reposició d'aquestes mateixes instal·lacions una
vegada acabades les obres. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

P- 233  €23.266,70

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €14.237,69000
Altres conceptes 9.029,01 €

m2K2194421 Arrencada de paviments vells, soleres i esglaons amb un gruix promig de 20
cm, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

P- 234  €4,83

Altres conceptes 4,83 €

uPPAAZ01R Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.P- 235  €135.902,40
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Sense descomposició 135.902,40 €

uPPAAZ04R Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.P- 236  €8.471,59

Sense descomposició 8.471,59 €

u.PPAUCC04 Instal·lació elèctrica de les guies del sistema de gestió de places
d'aparcament. Amb part proporcional de línies elèctriques, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

P- 237  €128,45

B0001000 Part proporcional d'accessoris i petit material.  €6,61100
B0002000 Part proporcional de línies elèctriques, tub i caixes.  €79,00000

Altres conceptes 42,84 €

u.PPAUPV02 Muntatge i posada en servei de la instal·lació de gestió de places
d'aparcament, consistent en: Plànols i esquemes per a obra civil. Transport
dels equips. Muntatge i connexionat general. Proves de control i posada en
marxa. 2 Jornades de curset de formació per al personal encarregat.
Manteniment durant el temps de garantia.

P- 238  €4.112,64

Altres conceptes 4.112,64 €

uSANEJAMENT Partida alçada que te en compte sanajemant i drenatges, incloent la connexió
amb la xarxa.

P- 239  €15.000,00

Sense descomposició 15.000,00 €

uVENTILACIO Partida alçada per la ventilació de sales, cabines, escales i vestibuls.P- 240  €35.000,00

Sense descomposició 35.000,00 €

uXARXATERRA Xarxa de connexió a terra, transformador i grup electrogen. Xarxa
equipotencial de connexió a terra

P- 241  €7.000,00

Sense descomposició 7.000,00 €

Barcelona, Febrero 2012
el autor del proyecto,

Jacinto Jiménez Fuentes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL ENDERROCS00

SUBCAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E21301ER u Enderroc i desmuntatge de cos d'ascensor i passarela i càrrega
de runa sobre camió i transport a abocador. Inclús cànons de
transport i taxes d'abocador.  (P - 4)

1,0005.749,38 5.749,38

2 E2131232 m3 Enderroc de fonaments existents, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
(P - 5)

1.586,05023,99 38.049,34

3 K2194421 m2 Arrencada de paviments vells, soleres i esglaons amb un gruix
promig de 20 cm, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 234)

625,0004,83 3.018,75

4 E2R54237 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de fins a 10 km. Inclús cànons de transport i taxes
d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric excavat a
transportar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte.
L'esponjament dels residus segons l'estudi geotècnic del
projecte,  queda inclòs dins el preu. (P - 16)

1.711,0504,39 7.511,51

5 E2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de
7 t, carregat amb mitjans mecànics. Inclús cànons de transport i
taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric
excavat a transportar segons plànol de l'aixecament topogràfic de
projecte. L'esponjament de les terres, segons l'estudi geotècnic
del projecte,  queda inclòs dins l'amidament. (P - 17)

507,00013,05 6.616,35

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.00.01 60.945,33

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES01

SUBCAPÍTOL EXCAVACIÓ REBAIX01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície de
solar. (P - 6)

5.201,5001,32 6.865,98

2 E2212222 m3 Excavacio per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i
carrega mecanica sobre camio. Fins a la cota -2.00, inclus
extraccio de fonamentacions existents. Criteri d'amidament.:m3
de volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament
topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte. (P - 7)

11.141,8002,78 30.974,20

3 E221F222 m3 Excavació per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió. Criteri amidament: m3 de volum
teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament
topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte. (P - 8)

70.935,5502,22 157.476,92

4 E222C423 m3 Excavació de terres per a rases i pous de pas d'instal.lacions,
amb terres deixades a la vora, en el terreny descrit a l'estudi
geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i càrrega sobre
camió. Criteri d'amidament.:m3 de volum teòric de perfil a
excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i
cotes a excavar segons projecte. (P - 10)

49,8755,78 288,28

Euro
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5 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades
procedents de l'excavacio en tongades de 25 cm, com a maxim,
amb una compactacio del 98% protor normal. Criteri
d'amidament: volum teòric projecte. (P - 11)

34,9137,65 267,08

6 E241401R m3 Transport de terres de transit i reblert amb restes heterogènies,
d'excavació de murs pantalles i runes d'obra a l'abocador
autoritzat i temps d'espera per a la carrega, amb camio de 12 t
carregat a maquina. Inclús cànons de transport i taxes
d'abocador. Criteri amidament: volum teòric projecte. (P - 13)

14.974,0797,14 106.914,92

7 E241402R m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat i temps d'espera per a
la carrega, amb camio de 12 t carregat a màquina. Inclús cànons
de transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de
volum teòric excavat a transportar segons plànol de l'aixecament
topogràfic de projecte. L'esponjament de les terres, segons
l'estudi geotècnic del projecte, queda inclòs dins l'amidament. (P
- 14)

88.669,4384,07 360.884,61

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.01 663.671,99

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL FONAMENTS I ESTRUCTURA02

SUBCAPÍTOL FONAMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l´armadura de fonaments (P - 21)

90.793,1730,93 84.437,65

2 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P
- 22)

207,42013,37 2.773,21

3 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 37)

1.003,7508,88 8.913,30

4 E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió. (P - 18)

1.166,60372,31 84.357,06

5 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 64)

3.683,2008,95 32.964,64

6 E7B11A0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè (geotextil) amb un pes
mínim de 100 g/m2, col.locada sense adherir. criteri amidament:
per superfície realment executada. s'inclouen tots els materials,
accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta
execució de la partida. (P - 53)

4.051,5201,03 4.173,07

7 E3CB4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses (P - 28)

83.406,1030,98 81.737,98

8 E3C515HR m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió. (P - 27)

920,80077,90 71.730,32

9 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

132,4005,19 687,16

10 E3GZJGDR ml Doble muret guia de 25 cm de gruix i 100 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B 400 S (P - 35)

264,800106,88 28.301,82

11 E3GZ1000 u Partida alçada per al transport, muntatge i desmuntatge a obra
de l'equip d'execució de pantalles amb ''Hidrofresa''. (P - 31)

0,500225.663,78 112.831,89

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 3

12 E3G5246R m2 Execució de pantalla en terreny de roca, de 60 cm de gruix amb
''Hidrofresa'', i amb formigó HA-30/B/20/IIIa i ciment de
característiques MR, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, segons característiques de projecte. (P - 29)

6.037,440132,74 801.409,79

13 E3GB400R kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pantalles. Inclòs p.p. de separadors
especials, cavalcaments, mermes i retalls. (P - 30)

633.992,4630,86 545.233,52

14 E3GZA600 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària. (P -
32)

264,80043,78 11.592,94

15 E242U06R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l´abocador,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km, inclós abocament i taxes d'abocador (P - 15)

172,1203,69 635,12

16 E31B3100 kg Acer en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/MM2, per a
l'armadura de la biga de coronament i lligam de les pantalles. (P -
20)

11.810,0800,94 11.101,48

17 E31DC10R m2 Encofrat amb taulons de fusta per a la biga de lligam i
coronament de pantalles. (P - 23)

529,60014,04 7.435,58

18 E31522HR m3 Formigó per a biga de lligam i coronament de pantalles,
HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 19)

158,88072,31 11.488,61

19 E3GZA601 m3 Enderroc dels muret guia de les pantalles, amb mitjans manuals i
mecànics. Inclòs el trasvassament de runes fins a lloc de càrrega.
(P - 33)

132,40040,42 5.351,61

20 E32D3103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic
de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <=3 m (P - 26)

835,77017,28 14.442,11

21 E32517HR m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 24)

205,63081,36 16.730,06

22 E32B400P kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 3 m (P - 25)

23.658,6861,02 24.131,86

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.01 1.962.460,78

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL FONAMENTS I ESTRUCTURA02

SUBCAPÍTOL LLOSES I SOSTRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5
m, amb tauler de fusta de pi (P - 42)

3.179,29021,53 68.450,11

2 E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de lloses (P - 41)

99.189,7590,99 98.197,86

3 E45C18BR m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/12/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba. (P -
39)

928,44979,17 73.505,31

4 E4LV55H3 m2 Subministre, col·locació i transport de plaques per a contruir la
llosa alveolar prefabricada de formigó pretensat per a sostre 50
cm de gruix, amb plaques de 120 cm d'ample. (P - 43)

11.838,56071,68 848.587,98

5 E4LV55H5 m2 Subministre, col·locació i transport de plaques per a construir la
llosa alveolar prefabricada de formigó pretensat per a sostre 83
cm de gruix, amb plaques de 122 cm d'ample. (P - 44)

3.286,040150,44 494.351,86

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 4

6 E4B9400R kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de la capa de compressió de sostres
amb lloses alveolars i per a la malla dels sostres formada per una
cuadrícula superior i inferior de Ø 12 mm cada 20 x 20 cm,
inclou p.p. de cavalcaments, mermes i retalls.
 (P - 40)

346.029,6741,03 356.410,56

7 E45B18CC m3 Formigó per a capa de compressió dels sostres amb lloses
alveolars, HA-30/B/12/IIIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot (P - 38)

2.481,65282,37 204.413,68

8 E9GZUX01 m2 Acabat remolinat mecànic en fresc, de paviment de formigó o
d'estructura sostre de formigó, acabat afegint 7 kg/m2 de pols de
quars gris. (P - 71)

17.725,9803,73 66.117,91

9 E3GZCCSS ut Execució completa de connectors de les pantalles amb la llosa
de formigó armat, mitjançant un connector de diàmetre 16 mm
cada 40 cm de longitud 160 cm. S'inclou la p.p. de
desplaçaments i movimentacions de maquinària i personal,
replanteig, perforacions, injecció de resines HILTI HIT HY 150,
segons especificacions de projecte. (P - 34)

2.460,00018,58 45.706,80

10 14531ARR m3 Execució completa de mènsula de recolzament de les plaques
alveolars dels sostres tipus (detall S2), consistent en la formació
d'un congreny de formigó armat, connectat al mur pantalla
mitjançant connectors de diàmetre 20 cm cada 30 cm, inclou p.p.
de formigó HA-30/B/12/IIIa, encofrats, pintat amb pont d'unió de
resines tipus LEGARAN de BETTOR o equivalent, inclou el
replanteig, perforació de pantalla i injecció de resines, tot segons
detalls i especificacions de projecte. (P - 1)

96,552278,41 26.881,04

11 145CAA63 m2 Llosa de formigó armat horitzontal i inclinada per a la formació
d'escales i del pregraonat de formigó, de 25 cm de gruix, amb
encofrat per a revestir amb una quantia de 1,4 m2/m2 d'encofrat,
formigó HA-30/B/12/IIIa, abocat amb bomba i acer en barres
corrugades B 500 S amb una quantia de 48,50 kg/m2. amb
encofrats de fusta per a revestir i encofrats de laterals i de
pregraonat. (P - 2)

123,375118,77 14.653,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.02 2.297.276,36

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL FONAMENTS I ESTRUCTURA02

SUBCAPÍTOL PILARS I JÀSSERES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4P11BF5 u Pilar (jàsseres) prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 80x50 cm, de 15 m d'alçària lliure
màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a
nivell, col·locat amb grua (P - 47)

22,0001.612,92 35.484,24

2 E4P118E5 u Pilar (Rotors) prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 40x60 cm, de 16 m d'alçària lliure màxima, per anar
vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb
grua (P - 45)

8,0001.339,58 10.716,64

3 E4P11AF5 u Pilar (escales i ascensors) prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 30x80 cm, de 16 m d'alçària lliure
màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a
nivell, col·locat amb grua (P - 46)

4,0001.479,02 5.916,08

4 E4PA453B m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida,
50 cm del nervi 30 cm d'alçària del taló i 80 cm d'alçària total amb
un moment flector màxim de 910 a 1400 kNm, col·locada (P - 48)

403,200180,05 72.596,16

5 E4PA533B m Jàssera rectangular prefabricada de formigó pretesat, 30 cm i 80 25,600131,67 3.370,75

Euro
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cm d'alçària total, col·locada (P - 49)

6 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat (P - 231)

176,00019,46 3.424,96

7 G4LM13B0 t Transport de pilars prefabricades de formigó entre 50 i 100 km,
amb camió semiremolc plataforma extensible de 25 t de càrrega
útil (P - 230)

20,00015,65 313,00

8 G4LM1330 t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km,
amb camió trailer de 24 t de càrrega útil (P - 229)

12,00016,48 197,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.03 132.019,59

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ03

SUBCAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3GZUS01 m2 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de contenció
amb màquina fresadora i carrega de runa sobre camió o
contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastida, apuntalament i
travament necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans
auxiliars a l'obra, enderroc amb compressor de l'element, temps
d'espera per a càrrega i descàrrega, càrrega, transport i
descàrrega de runa a l'abocador autoritzat i controlat més proper,
amb el pagament de les taxes i el cànon de transport i
d'abocament corresponents, retirada de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. Inclou l'esponjament. (P - 36)

3.930,0009,18 36.077,40

2 E7J211X3 m2 Impermeabilització de llosa de fonamentació. (P - 55) 3.871,5206,29 24.351,86

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03.00 60.429,26

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL SANEJAMENT I DRENATGES04

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SANEJAMENT u Partida alçada que te en compte sanajemant i drenatges, incloent
la connexió amb la xarxa. (P - 239)

1,00015.000,00 15.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04.00 15.000,00

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL COBERTES05

SUBCAPÍTOL   00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7Z26D21 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de gruix 2 cm acabat remolinat (P - 57)

3.828,0004,28 16.383,84

2 E7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió
bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2, aplicada en
dues capes (P - 52)

3.978,0002,82 11.217,96

3 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a
250 g/m2, col.locada no adherida (P - 54)

7.956,0002,50 19.890,00

Euro
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4 E72101ER m2 Membrana d'una làmina, de densitat superficial 5 kg/m2 amb
tractament antiarrels, tipus ''GRAVI 2000'' de la casa ''SIPLAST''
o equivalent, formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G amb armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2
i acabat de color estandard, adherida amb oxiasfalt OA 80/25,
prèvia imprimació. S'inclouen tots els materials, accessoris i
treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la
partida. Criteri amidament: per superfície realment executada.
(P - 51)

4.035,00016,25 65.568,75

5 E7Z201ER m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de gruix 5 cm acabat remolinat (P - 56)

3.828,0005,42 20.747,76

6 E9Z4AA14 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2,
segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó (P -
74)

3.828,0002,05 7.847,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05.00 141.655,71

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL REVESTIMENTS06

SUBCAPÍTOL ARREBOSSATS I ENRAJOLATS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81131D1 m2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat
de regle. Criteri amidament: superfície teòrica projecte. (P - 60)

197,12012,90 2.542,85

2 E823114V m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valencia de
20X20 cms., col.locades amb morter adhesiu especial per a
cartró-guix. Inclòs repercussió de cantoneres de PVC. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte. (P - 61)

197,12021,64 4.265,68

3 E81100ER m2 Arrebossat projectat de morter de ciment 1/4, per posterior pintat
amb pintura, segons indicacions de la direccio facultativa, aplicat
amb llana o mecanicament i reglejat amb un gruix minim de 25
mm; aplicat directament sobre paret ceramica o previa
col·locacio de mallatex en tota la superfície. Queden inclosos els
acabats a cantonades, arestes, brancals, cantoneres de PVC en
totes les arestes i la formacio de juntes i especejament segons
directrius de la DF. Criteri amidament: superfície de paret a
revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2. (P - 58)

140,36017,38 2.439,46

4 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
amb acabat remolinat. inclús pont d'unió amb formigó i malla en
canvi de material. criteri amidament: per superfície teòrica de
projecte realment executada, deduïnt forats de superfície
superior als 4,00 m2. (P - 59)

1.767,76016,57 29.291,78

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06.00 38.539,77

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL PAVIMENTS07

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS INTERIORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9GZU010 m2 Acabat de paviment de formigó lliscat mecànic afegint 4 kg/m2 de
pols de quars gris. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.
(P - 70)

17.884,4802,05 36.663,18

Euro
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2 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó amb ratlles formades per
rodó diàm.20 en sentit transversal. Criteri amidament: superfície
teòrica projecte. (P - 69)

996,0981,90 1.892,59

3 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, 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 - 232)

449,30023,27 10.455,21

4 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb
acabat raspatllat. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.
(P - 68)

222,55116,18 3.600,88

5 E9Z51765 m Junta de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària màxima, amb
perfils tapajuntes d'alimini de superfície estriada amb angles de
suport perforats i juntes elàstiques de goma a base de cautxú
sintètic, per a altes sol.licitacions, col·locant prèviament el suport.
(P - 75)

320,000103,12 32.998,40

6 E9DCU270 m2 Paviment de rajola de gres porcelànic antilliscant de 20x20 cm.
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. criteri
amidament: per superfície realment executada.  (P - 67)

52,00029,79 1.549,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07.01 87.159,34

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL PAVIMENTS07

SUBCAPÍTOL ESGLAONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9V2U040 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massis,
gris, tipus Torho o equivalent, col.locat a truc de maceta amb
morter. Inclús regata per a col·locació de carborundum. (P - 228)

336,00016,39 5.507,04

2 F9V201ER m2 Replà amb peces prefabricades de formigó, de dimensions 40 *
100 cm, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri amidament:
superfície teòrica projecte. (P - 227)

77,33038,06 2.943,18

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07.02 8.450,22

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT TREBALLS PREVIS.01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K12GPV01 u. Desmuntatge d'instal·lacions existents a la galeria de serveis,
afectades per les obres de construcció de l'edifici aparcament
(mitjana tensió, aigua, O2, comunicacions, etc.); i reposició
d'aquestes mateixes instal·lacions una vegada acabades les
obres. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 233)

1,00023.266,70 23.266,70

APARTATTOTAL 01.01.08.01.01 23.266,70

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

PRESSUPOST Pàg.: 8

APARTAT VENTILACIONS.02

SUBCACPÍTOL VENTILACIÓ APARCAMENT.00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEKNPV01 u. Reixa exterior d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl.lica, de la marca TROX model AWG, de
1.385x1.320mm., amb bastiment de muntatge. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.
(P - 86)

8,000672,96 5.383,68

2 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat
amb suports (P - 83)

7.995,00032,98 263.675,10

3 EEM3PV01 u. Caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model
THEBE-630-4, de 15.000m3/h. a 30mmca., amb motor de
5,50kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2
h), trifàsica per a 400 V., recolzada damunt de 4 silen-blocks.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada. (P - 88)

36,0002.131,66 76.739,76

4 EEM3PV02 u. Ventilador de la marca SOLER & PALAU model
THGT-4-710-7-20, de 15.000m3/h. a 25mmca., amb motor de
2,20kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2
h), trifàsic per a 400 V., recolzat damunt de 4 silent-blocks. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 89)

4,0001.967,34 7.869,36

5 EE5ZPV01 u. Maniguet elàstic per a conducte rectangular realitzat a base de
lona resistent a 400ºC. durant 90 minuts., de 1.400x350x500mm.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 84)

80,000112,96 9.036,80

6 EEKQPV01 u. Comporta antiretorn per sobrepressió, de 800x800mm. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.
(P - 87)

36,000291,50 10.494,00

7 EE52PV01 u. Formació de tremuja de connexió de ventilador a conducte, a
base de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 82)

80,000194,06 15.524,80

8 EEK1PV01 u. Reixa d'impulsió o retorn d'alumini anoditzat platejat, de la marca
TROX model AT-AG, de 625x225mm., proveïda amb comporta
de regulació i bastiment de muntatge. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada. (P - 85)

400,00075,03 30.012,00

9 VENTILACIO u Partida alçada per la ventilació de sales, cabines, escales i
vestibuls. (P - 240)

1,00035.000,00 35.000,00

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.02.00 453.735,50

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT DETECCIÓ DE CO.03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM11PV10 u. Detector de monòxid de carboni amb cobertura d'uns 200m2. a
una alçada de 2,00m., segons la normativa UNE 100-166-92.
Garanteix una resolució mitjana de 9 ppm durant els cinc anys de
vida útil del semiconductor. Homologat pel Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Dimensions: 104mm. de diàmetre i 88mm.
d'alçada (amb base per a muntatge en tub inclosa). Connexionat

75,00074,33 5.574,75
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de 3 fils de 1,5mm2. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 161)

2 EM12PV10 u. Central de detecció de monòxid de carboni de 1 zona ampliable
fins a 4 zones que pot alimentar i controlar fins a 56 detectors,
connectats amb línies de 3 conductors. Disposa de 8 nivells
programables de ventilació, memòria d'alarmes/ ventilacions/
avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma general i de ventilació per
cada zona. Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Consum: 25W. a 230Vac. Dimensions:
365x260x105mm. (ample x alt x fons). Amb part proporcional de
línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada. (P - 165)

5,000400,38 2.001,90

3 EM12PV11 u. Mòdul d'una zona de detecció addicional per a la central de
detecció de monòxid de carboni. Alimenta i controla fins a 14
detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins a 3
mòduls adicionals per central. Col·locació a l'interior de la caixa
de la central. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 166)

5,000157,94 789,70

4 EM13PV10 u. Sirena piezoelèctrica per a ús en interiors. Alimentació a 12V.
CC., consum 110mA. Nivell acústic mitjà a 1,00m. de 110dB.
Dimensions 110x110x55mm. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada. (P - 170)

10,00027,83 278,30

5 EMD6PV10 m. Mànega de 3 conductors de coure polit flexible de 1,5mm2. de
secció Classe V, aïllats amb PVC TI2. Tensió nominal 500V.
Cobertura exterior de PVC TM5. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada. (P - 180)

3.275,0002,30 7.532,50

6 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 110)

3.275,0004,29 14.049,75

APARTATTOTAL 01.01.08.01.03 30.226,90

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.04

SUBCACPÍTOL COLUMNA SECA.01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM221119 u Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca, amb
connexió a la canonada de 3´´ de diàmetre i connexió siamesa
amb enllaços de 70 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a
exterior, encastada (P - 174)

2,000296,85 593,70

2 EM222229 u Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca, amb
connexió a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i connexió
siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb bastiment i
porta per a interior, encastada (P - 175)

10,000233,92 2.339,20

3 EF21B212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 94)

107,00062,55 6.692,85

4 E89FU010 m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim (P - 62)

107,0004,64 496,48

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.04.01 10.122,23

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.04

SUBCACPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS.02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM21PV01 u. Platina de companyia d'aigües per a ramal de diàmetre 80mm.,
muntada en troneta encastada al paviment. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.
(P - 173)

1,000118,68 118,68

2 EN32B4J7 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola
d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i
muntada superficialment (P - 201)

1,000332,98 332,98

3 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 - 176)

31,000346,41 10.738,71

4 EFB1C455 m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa (P - 98)

10,00024,58 245,80

5 EF21B212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 94)

435,00062,55 27.209,25

6 E89FU010 m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim (P - 62)

435,0004,64 2.018,40

7 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 177)

68,00080,95 5.504,60

8 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 178)

68,000154,77 10.524,36

9 EM211428 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat
a l'exterior (P - 172)

2,000997,28 1.994,56

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.04.02 58.687,34

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.04

SUBCACPÍTOL DETECCIÓ D'INCENDIS.03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM12PV01 u. Central de detecció analògica direccionable de 1 llaç amb
capacitat de 127 elements per llaç, els elements estan
supervisats constantment des de la central, amb compensació
dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 línies de 40 caràcters per
línia en LCD que indica les incidències d'alarma i ajuda en
programació. Filtres de selecció d'incidències (alarma, avaria,
etc.) mitjançant software de lògica difusa. -24 LEDS d'alarma de

1,0001.557,86 1.557,86

Euro



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

PRESSUPOST Pàg.: 11

zona. Port RS-232 per a connexió a PC que facilita la
programació i el telemanteniment. Port paral·lel per a sortida
d'impressora. Gestió fins a 768 entrades/sortides direccionables.
Cablatge en llaç o en estrella de fins a 3 km. 4 circuits de sirena
supervisats. 2 circuits de transmissió supervisats. Font
d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A. Compleix amb la Normativa
Europea EN-54 Part 2 i 4. Dimensions: 445 (alt) x 665 (ample) x
120 mm (fondària). Referència PLANA FÀBREGA: FOC017201.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada. (P - 162)

2 EM13PV01 u. Sirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs estroboscòpic
incorporat. Fabricada amb policarbonat de color vermell. Per a
exteriors, autoprotegida i autoalimentada. Compleix l'Ordenança
Municipal de l'Ajuntament de Barcelona sobre els dispositius
emissors de senyals acústics, que controla la contaminació per
agents físics. (Art.65). Dimensions: 310x200x55 mm. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 167)

3,00086,88 260,64

3 EM13PV02 u. Sirena interior electrònica. Potència de sortida: 110 dB a 1m.
Carcassa rectangular de baix perfil fabricada amb plàstic ABS de
color vermell. Grau de protecció IP42. Consum en funcionament:
4,3 mA a 16-24 Vdc. Dimensions: diàmetre 130 x 105 mm. Amb
part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada. (P - 168)

10,00040,26 402,60

4 EM11PV01 u. Detector òptic de fum convencional. Basat en la dispersió de la
llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un
emissor i un receptor d'infrarojos. Ràpida detecció de focs. Es
subministra amb caputxó protector de posada en servei. Dotat
d'òptima sensibilitat i protecció contra falses alarmes produïdes
per vibracions, insectes o soroll elèctric. Compleix EN 54 Pt 7.
Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm. amb base superfície i
diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras. Amb part proporcional
de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat. (P - 156)

24,00029,13 699,12

5 EM11PV02 u. Detector de temperatura termovelocimètric convencional. Basat
en l'increment de temperatura en funció del temps mitjançant
termistor electrònic, amb engegada de seguretat fixa a 58º C.
Led indicador de foc i sortida de led remot. Compensació
automàtica del nivell de contaminació. Es subministra amb
caputxó protector de posada en servei. Compleix EN 54 Pt 5.
Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm amb base superfície i
diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras. Amb part proporcional
de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat. (P - 157)

406,00016,04 6.512,24

6 EM11PV03 u. Base superfície amb diode per a detectors convencionals. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada. (P - 158)

406,0007,74 3.142,44

7 EM11PV04 u. Sòcol per a muntatge de detectors en superfície amb tub vist.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 159)

406,0003,63 1.473,78

8 EM14PV01 u. Polsador manual d'alarma d'incendi convencional. Activació
mitjançant trencament de vidre amb una resistència per a circuit
d'alarma de 680 Ohm., 6 terminals de connexió i vidre
intercanviable. Inclou base per a muntatge en superfície. Color
vermell. Compleix la norma BS-5839 parts 1 i 2. Dimensions: 87
x 87 x 32 mm. Pes: 125 g. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 171)

30,0008,77 263,10

9 EM13PV03 u. Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals.
Disposa d'una línia de detecció convencional per a connexió de
20 detectors convencionals. Supervisió de circuit obert i

30,000239,80 7.194,00
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curtcircuit. Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a
configuració d'una direcció única al llaç. Possibilitat d'alimentació
externa de 24 Vcc. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 169)

10 EM12PV04 u. Mòdul de relé direccionable. Disposa d'un contacte lliure de
tensió per al control d'equips remots. Disposa de led indicador
d'activació del mòdul. Incorpora un Dip Switch de 7 segments per
a configuració única d'una direcció al llaç. Commutació: intensitat
màxima 1,5 A., tensió màxima 30 Vcc. Amb part proporcional de
línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 163)

5,000135,56 677,80

11 EM12PV05 u. Font d'alimentació estabilitzada 24 Vcc/3A. Regulable i
curtcircuitable, en caixa metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries.
Tensió d'alimentació: 230Vca. 50Hz. Sortida de tensió de treball:
24 Vcc. Alimentació: 3 A. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada. (P - 164)

11,000153,51 1.688,61

12 EM11PV05 u. Aïllador de línia. Permet la supervisió de la línia de detecció en
cas de curtcircuits, circuits oberts i derivaciones a terra. Incorpora
LED indicador d'estat. Dimensions: 30 x 106 mm. Pes: 80 g. 1
aïllador cada 20 ó 25 elements aproximadament. Màxim 16
aïlladors per llaç. NO OCUPA DIRECCIÓ AL LLAÇ. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 160)

5,00064,39 321,95

13 EMD6PV01 m. Mànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2.
aïllats amb PVC, amb pantalla de trena de coure polit de 60% de
cobertura, impedància 13,3 W/km. Tensió de prova 2.500 V.
Tensió de servei 500 V. No propagador de flama i llire
d'halògens. Cobertura exterior de PVC. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada. (P - 179)

3.380,0001,35 4.563,00

14 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 110)

3.380,0004,29 14.500,20

15 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
(P - 181)

450,0008,60 3.870,00

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.04.03 47.127,34

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA.05

SUBCACPÍTOL XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA DE BAIXA TENSIÓ.00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 124)

602,00011,84 7.127,68

2 EG31E906 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2,
col.locat en tub (P - 114)

164,0008,28 1.357,92

3 EG21HB1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 112)

164,00011,99 1.966,36

Euro
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4 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 133)

10,00023,54 235,40

5 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P -
135)

1,00019,82 19,82

6 EGDZ00P3 u. Connexió mitjançant soldadura aluminotèrmica a les armadures
de murs i pilars de formigó. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada. (P - 134)

90,0009,74 876,60

7 XARXATERRA u Xarxa de connexió a terra, transformador i grup electrogen. Xarxa
equipotencial de connexió a terra (P - 241)

1,0007.000,00 7.000,00

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.05.00 18.583,78

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT BOMBES CONTRA INUNDACIONS.06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENN2PV01 u. Electrobomba submergible d'esgotament per a aigües brutes,
amb motor de 4,00CV a 400V. 50Hz., de 13.000 l/h. a 26mca.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada. (P - 202)

2,0001.823,22 3.646,44

2 EN3198K7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de
40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment (P - 200)

2,000156,47 312,94

3 EF21B212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 94)

20,00062,55 1.251,00

4 EG1APV01 u. Subquadre de les bombes contra inundacions S.B., metàl·lic del
tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de
sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau,
degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al
qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del
33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 104)

1,000802,11 802,11

5 EG4RPV01 u. Regulació de nivell per a pou d'esgotament, del tipus de boia de
mercuri, amb 13m. de línia elèctrica de 3x1,5mm2. 0,6/1kV.
SZ1-K. AX-FP. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 126)

5,000348,23 1.741,15

APARTATTOTAL 01.01.08.01.06 7.753,64

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ.07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPA1PV01 u. Càmera amb CCD en BLANC i NEGRE de 1/3'' d'alta sensibilitat
i resolució estàndard. Amb processament avançat dels senyals
digitals. Lents amb muntura C i CS. Elevada sensibilitat per a una
il·luminació d'escena de 0,12 lux amb una lent de f/1.2. Resolució

16,000289,41 4.630,56
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horizontal de 380 línies de TV. Relació senyal/soroll: 50 dB.
AGC: 21 dB (màx.). Control autoiris, connector de tipus DC: EIA-J
4 patilles. Alimentació: 230 V. ac. 50 Hz. Consum: 4W.
Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Alt x Ample x Fons). Pes: 0,45
kg. Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Amb part proporcional
de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 219)

2 EPA1PV02 u. Òptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm. Per a
interiors.  (P - 220)

16,00093,46 1.495,36

3 EPA1PV03 u. Cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors
sense calefactor i per a òptiques amb o sense iris automàtic.
Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm. Adequat per a càmeres
LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom.  (P - 221)

16,00083,81 1.340,96

4 EPA6PV01 u. Monitor de 17´´ per a instal·lacions de circuit tancat deTV en
blanc i negre, amb resolució de 900 línies. Permet el control de:
contrast, brillantor, sincronisme vertical i horitzontal. Alimentació:
230V. ca. 50Hz.  (P - 222)

1,000385,47 385,47

5 EP41PV01 m. Cable coaxial de 75 Ohm. d'impedància característica i atenuació
de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor interior d'acer-coure de
0,57 mm. de diàmetre i trena de coure. Diàmetre de la coberta
exterior de PVC 6,2 mm. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 207)

1.015,0001,21 1.228,15

6 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
col.locat en tub (P - 116)

1.015,0002,68 2.720,20

7 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 110)

1.015,0004,29 4.354,35

APARTATTOTAL 01.01.08.01.07 16.155,05

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT MEGAFONIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP32PV01 u. Controlador. S'encarrega de distribuïr les trucades d'emergència,
convencionals i música de fons. Consta de 6 zones d'altaveus i
d'amplificador de 240W. Compleix la normativa d'evacuació
IEC60849. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat. (P - 204)

1,0001.640,58 1.640,58

2 EP33PV01 u. Estació de trucada per a 6 zones. Es connecta a la central amb
cable utp cat5e. Se li poden acoblar fins a 8 teclats de 6 zones.
No està supervisada per la central. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada. (P - 205)

1,000353,10 353,10

3 EP31PV01 u. Amplificador de potència de 480W. (720W. de potència màxima),
1 entrada de línia balancejada. Entrada: 100V. Sortida: 70-100V.
Resposta en freqüència: 50Hz. a 20kHz. Alimentació: 230V. ca.
Dimensions: 430 x 370 x 145 mm. Pes: 25kg. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat. (P - 203)

1,0001.028,04 1.028,04

4 EP35PV01 u. Projector de sò de paret unidireccional 10 W./90dB. 100V.
nominals. EVAC. Excel·lent reproducció de música i veu.
Resistent a l'aigua i a la pols amb els requeriments de IP65.
Material resistent fabricat amb ABS. Amb part proporcional de

60,00083,38 5.002,80
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línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 206)

5 EP49PV10 m. Cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5 mm2. de
coure electrolític, amb aïllament de PVC, tensió de prova de
1.500V. i tensió de servei de 250V. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 212)

774,0001,02 789,48

6 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 110)

774,0004,29 3.320,46

APARTATTOTAL 01.01.08.01.08 12.134,46

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT   09

SUBCACPÍTOL QUADRES ELÈCTRICS.01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1APV02 u. Subquadre de baixa tensió del centre de transformació
S.B.T.-C.T., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb
borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les línies
amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb una
reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 105)

1,0003.458,22 3.458,22

2 EG1APV03 u. Quadre general de distribució C.G.D., metàl·lic del tipus modular,
proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies,
amb porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat
amb identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen,
allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema
unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a
futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 106)

1,00020.003,25 20.003,25

3 EG1APV04 u. Subquadre ascensor, metàl·lic del tipus modular, proveït amb
sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta
transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb
identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant
en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar
corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a futures
ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat. (P - 107)

4,000839,88 3.359,52

4 EG1APV05 u. Subquadre aparcament subministrament normal S.A.N., metàl·lic
del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de
sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau,
degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al
qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del
33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 108)

1,00022.366,97 22.366,97

5 EG1APV06 u. Subquadre aparcament subministrament socors S.A.S., metàl·lic
del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de
sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau,
degudament retolat amb identificació de les línies amb el circuit al
qual pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del

1,00024.418,71 24.418,71
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33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 109)

6 EGB1PV01 u. Bateria de condensadors trifàsica formada per 6 etapes de
10+(5x20) kVAr., amb un total de 110 kVAr., trifàsica a 400 V.
50Hz., de funcionament automàtic, amb interruptor manual en
capçalera de 250 A. IV pols. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada. (P - 129)

1,0003.563,69 3.563,69

7 EG13PV10 u. Quadre de PVC estanc grau de protecció IP-55, referència
GW-68-208, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 103)

22,000524,43 11.537,46

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.09.01 88.707,82

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT   09

SUBCACPÍTOL LÍNIES A SUBQUADRES.02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG31ED06 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120 mm2,
col.locat en tub (P - 115)

390,00021,46 8.369,40

2 EG31PV10 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240 mm2,
col.locat en tub (P - 121)

390,00068,74 26.808,60

3 EG31PV11 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x70 mm2,
col.locat en tub (P - 122)

75,00034,90 2.617,50

4 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 110)

450,0004,29 1.930,50

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.09.02 39.726,00

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT   09

SUBCACPÍTOL IL·LUMINACIÓ ZONA DE SERVEIS.03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHB1PV01 u. Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de
protecció IP-65, amb equip AF. 230V. 50Hz., amb reactància
electrònica, amb tub fluorescent. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 143)

19,00064,20 1.219,80

2 EH61PV01 u. Llumenera d'emergència, amb grau de protecció IP-65, amb 1
làmpada fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1 hora
d'autonomia, proveïda amb marc per a encastar en cel ras o per
a instal·lació en superfície. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada. (P - 142)

12,000103,72 1.244,64
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3 EH32PV01 u. Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb
vidre i malla metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb
portalàmpades ceràmic amb rosca E-27 i làmpada
d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V. 50Hz. Amb
part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 141)

12,00029,51 354,12

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.09.03 2.818,56

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT   09

SUBCACPÍTOL CONTROL I REGULACIÓ.04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEVC2104 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC PER
REGULACIÓ Y CONTROL D' INSTAL.LACIONS   (P - 90)

26,000318,17 8.272,42

2 EEVC2205 U SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE
AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A
CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT (P - 91)

130,00047,37 6.158,10

3 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub
o canal (P - 208)

1.260,0001,29 1.625,40

4 EEVC5016 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOC CENTRAL DE
SUPERVISIÓ, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE GESTIÓ,
PANTALLES I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. INCLOU CURS
DE FORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ, ACCESORIS CABLEJAT I
MONTATGE. (P - 92)

1,00010.301,81 10.301,81

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.09.04 26.357,73

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT   09

SUBCACPÍTOL LÍNIES DES DE SUBQUADRES.05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG31J406 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2,
col.locat en tub (P - 120)

3.690,0004,85 17.896,50

2 EG31H506 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
col.locat en tub (P - 119)

3.300,0006,63 21.879,00

3 EG31G406 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, col.locat
en tub (P - 117)

5.245,0003,24 16.993,80

4 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
col.locat en tub (P - 116)

4.340,0002,68 11.631,20

5 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència

1.324,0005,42 7.176,08
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a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 111)

6 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 110)

5.258,0004,29 22.556,82

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.09.05 98.133,40

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT   09

SUBCACPÍTOL LLUMENERES I MECANISMES APARCAMENT.06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH11PV01 u. Llumenera fluorescent, de 1x58W. AF. 230V. 50Hz., amb
reactància electrònica, amb tub fluorescent. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lada. (P - 140)

572,00077,35 44.244,20

2 EHB1PV01 u. Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de
protecció IP-65, amb equip AF. 230V. 50Hz., amb reactància
electrònica, amb tub fluorescent. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 143)

204,00064,20 13.096,80

3 EH61PV01 u. Llumenera d'emergència, amb grau de protecció IP-65, amb 1
làmpada fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1 hora
d'autonomia, proveïda amb marc per a encastar en cel ras o per
a instal·lació en superfície. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada. (P - 142)

345,000103,72 35.783,40

4 EH32PV01 u. Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb
vidre i malla metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb
portalàmpades ceràmic amb rosca E-27 i làmpada
d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V. 50Hz. Amb
part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 141)

24,00029,51 708,24

5 EG63PV01 u. Presa de corrent de 10/16A. F+N+PT tipus schuco amb grau de
protecció IP-65. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada. (P -
128)

57,00011,46 653,22

6 EG62PV01 u. Interruptor unipolar de 10A. amb grau de protecció IP-65. Amb
part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 127)

41,00010,55 432,55

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.09.06 94.918,41

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT   09

SUBCACPÍTOL GRUP ELECTROGEN.07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EGC1PV01 u. Grup electrogen insonoritzat, automàtic, amb quadre de control
AUT-MP-10E, per a una potència de 135kVA. en emergència i
123kVA. en servei continu, a 400V. 50Hz. 3F+N; amb motor
dièsel, alternador, bateria a 12V. 125Ah. Incloent silenciador crític
i interruptor automàtic a la sortida de 250A. IV pols. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 130)

1,00023.505,56 23.505,56

2 EGC1PV02 u. Joc de silent-blocks per a grup electrogen. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 131)

1,000248,55 248,55

3 EF11D222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 93)

10,00054,76 547,60

4 E89FU010 m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim (P - 62)

10,0004,64 46,40

5 EGC1PV03 u. Quadre de commutació automàtica per a grup electrogen de
200A. 400V. 50Hz. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 132)

1,0001.681,61 1.681,61

6 EG31PV10 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240 mm2,
col.locat en tub (P - 121)

40,00068,74 2.749,60

7 EG31H406 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x4 mm2,
col.locat en tub (P - 118)

60,0004,00 240,00

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.09.07 29.019,32

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT ELECTRICITAT. MITJANA TENSIÓ.10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGH2SF03 u. Cel·la de línia, amb interruptor rotatiu, segons especificacions de
memòria i plec de condicions. Amb part proporcional d'accessoris
i mà d'obra, completament instal·lada. (P - 137)

2,0005.278,90 10.557,80

2 EGK2SF01 m. Línia de mitjana tensió de 18/30kV. de conductor d'alumini de
3(1x150)mm2. tipus RHV-XV-H-16, instal·lada a l'aire entre
connexió de cel·la i interruptor automàtic amb transformador.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada. (P - 139)

40,00061,25 2.450,00

3 EGH5PS01 u. Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles, aïllament
de 36kV., sistema modular, tensió nominal 25kV., intensitat
nominal 630A./16kA., amb comandament manual tipus BR amb
bobina de disparament, amb relè, captadors capacitius i 3 borns
M-400-LR, segons especificacions de memòria i plec de
condicions. Amb part propocional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 138)

1,0008.438,65 8.438,65

4 EGG1PS01 u. Transformador de potència del tipus en sec encapsulat en
resines epoxi, de 630kVA. de potència, tensió primària 25kV.,
tensió secundària 3x420V., grup de connexió DIN-11, segons
especificacions de memòria i plec de condicions, inclòs transport i
col·locació en obra. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 136)

1,00020.245,86 20.245,86

5 EG31U002 u. Terminal de connexió per a interior. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 123)

6,00050,55 303,30
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6 EG43U004 u. Material auxiliar de seguretat: banqueta aïllant, perxa, guants de
cautxú, armari de peces auxiliars, plaques de senyalització, 2
extintors de CO2 de 5kg. i material de servei; amb descàrrega del
materix i mesura del corrent de pas i de contacte. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 125)

1,000382,33 382,33

7 EG13CC30 u. Quadre de control format per un controlador IQ-211, un detector
de fallada de fase (DTF), inclòs el cablatge a connectar al IQ i a
la xarxa de gestió centralitzada. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 102)

1,000748,59 748,59

8 EG2BLL01 m Canal metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada, llisa, cega, amb
tapa, de 200x100 mm. i 1mm. de gruix. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada. (P - 113)

20,00030,48 609,60

APARTATTOTAL 01.01.08.01.10 43.736,13

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT TELECOMUNICACIONS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP43A020 m Cable de comunicacions de 25 parells, amb pantalla, col.locat (P
- 210)

90,0004,76 428,40

2 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota
tub o canal (P - 209)

1.650,0001,33 2.194,50

3 EP74E312 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats
d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x fondària),
porta de vidre securitzat amb pany i clau, col.locat sobre el sòcol
(P - 214)

1,000345,24 345,24

4 EP7Z985B u Panell amb connectors integrats per a armari amb bastidor rack
19´´, amb 48 connectors RJ45 telefònics, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament (P - 216)

2,000220,78 441,56

5 EP7ZA161 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´,
amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de
tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col.locat (P -
217)

1,000249,55 249,55

6 EP7ZE091 u Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal,
col.locada (P - 218)

1,00074,14 74,14

7 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari
tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat (P -
215)

1,000417,95 417,95

8 EP7311D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada (P -
213)

17,00013,37 227,29

9 EP43C451 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col.locat (P - 211)

17,00011,01 187,17

10 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una

760,0004,29 3.260,40
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rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 110)

APARTATTOTAL 01.01.08.01.11 7.826,20

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT LAMPISTERIA.12

SUBCACPÍTOL SERVEIS HIGIÈNICS I VESTIDORS.00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN3148K7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de
40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment (P - 199)

6,00036,97 221,82

2 EF5293B2 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 97)

15,0009,66 144,90

3 EF5283B2 m Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 96)

32,0008,52 272,64

4 EF5263B7 m Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
encastat (P - 95)

36,0007,79 280,44

5 EFQ3N7H2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix
promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24
mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no
propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat
superficialment (P - 101)

15,0006,10 91,50

6 EFQ3N6H2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix
promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20
mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no
propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat
superficialment (P - 100)

32,0005,87 187,84

7 EFQ3N5H2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix
promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17
mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no
propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat
superficialment (P - 99)

36,0005,43 195,48

8 EJ14BB1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 145)

5,000214,29 1.071,45

9 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 149)

5,00017,41 87,05

10 EJ2ZLL02 u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament
d'un inodor. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 152)

5,000114,96 574,80

11 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals (P -
144)

3,00046,75 140,25
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12 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 148)

3,00055,65 166,95

13 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 154)

3,00010,15 30,45

14 EJ2ZLL01 u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament
d'un lavabo. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 151)

3,00093,55 280,65

15 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 146)

1,00085,86 85,86

16 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador
de porcellana vitrificada, preu alt (P - 147)

1,00040,07 40,07

17 EJ28212A u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment,
mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de 1/2´´ (P - 150)

1,00053,39 53,39

18 EJ2ZLL04 u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de sanejament
d'un abocador. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 153)

1,000114,96 114,96

19 ECONEXIO u Connexió de servei i muntants. Partida alçada a justificar per la
connexio a la xarxa general. (P - 0)

1,00010.000,00 10.000,00

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.12.00 14.040,50

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT CONTROL D'ACCÉS I COBRAMENT APARCAMENT.13

SUBCACPÍTOL VIA AUTOMÀTICA D'ENTRADA.01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMDWPV01 u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb
l'expenedor que, davant la presència del vehicle (evita l'extracció
de tickets peatonalment), ordena la sortida del ticket. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 189)

2,000299,61 599,22

2 EMDWPV02 u. Emissor de tickets i lector d'abonats. Emissor de tickets amb
gravació magnètica central i impressió digital. Tractament amb
validació de les targetes d'abonats. Composat per: Greup de
gravació magnètica en banda central. Numeració de cada ticket
emès. Impressió visual de dades (nº de tiquet, data i hora). Lector
motoritzat per a control d'abonats. Lectura de targetes en les 4
posicions. Dipòsit porta-tickets amb capacitat per a 5.000 tickets.
Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari. Visió permanent de
data, hora i missatges. Funcionament en xarxa o autònom.
Connexió i diàleg amb la central de gestió. carcassa d'alumini
protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Elements
interiors en acer inoxidable 18/8. Senyal òptic i acústic d'emissió
de ticket. Interfonia incorporada. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 190)

2,0006.669,16 13.338,32

3 EMDWPV03 u. Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor
d'entrada. Lector xip de proximitat per a abonats, descompte, etc.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 191)

2,000722,38 1.444,76

4 EMDWPVA3 u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb
la barrera, actua com a protecció mentres un vehicle que es troba

2,000299,61 599,22
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sota el radi d'acció del braç de la barrera, i tanca un cop el
vehicle la ha depassat. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 198)

5 EMDWPV04 u. Barrera automàtica per a pàrking. Barrera de tancament
automàtic composada per: Moto-reductor segellat i autolibricat de
1/4CV. a 220/230V. 50Hz. a 1.500rpm. referència 1/70.
Transmissió de moviment per biel·les, recolzades en els seus
eixos per rodaments d'agulles. Micro-interruptors de fi de cursa
de seguretat acoblats a l'eix del reductor. Braç metàl·lic
rectangular, de color fosforescent vermell i blanc, llargada
màxima de 2,50m. Temps de maniobra d'apertura 1,20 s. Quadre
electrònic de maniobra i control. Carcassa. d'alumini protegida
amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Goma pneumàtica de
protecció acoblada al braç de la barrera. Amb articulació blraç
barrera. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 192)

2,0002.378,93 4.757,86

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.13.01 20.739,38

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT CONTROL D'ACCÉS I COBRAMENT APARCAMENT.13

SUBCACPÍTOL VIA AUTOMÀTICA DE SORTIDA.02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMDWPV05 u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat amb
el lector de sortida que, davant la presència d'un vehicle (evita la
introducció del ticket o targeta peatonalment), ordena a l'equip la
seva posada en servei per a comprovació de lectura. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 193)

4,000299,61 1.198,44

2 EMDWPV06 u. Lector de tickets i lector d'abonats. Equip electrònic per a
controlar la validesa del ticket horari i de les targetes d'abonats.
Composat per: Grup de lectura i gravació magnètica en banda
central. Lectura de tickets i targetes en les 4 posicions. Lector
motoritzat per a control d'abonats. Activa l'obertura de la barrera
de sortida, si les dades llegides són correctes. Control de
numeració del ticket. Els tickets accesptats i llegits, després de la
seva comprovació, són esborrats i invalidats. Pantalla LCD 1/4
VGA d'informació a l'usuari. Visió permanent de data, hora i
missatges. Funcionament en xarxa o autònom. Connexió i diàleg
amb central de gestió. Carcassa d'alumini protegida amb
imprimació, pintat metal·litzat al foc. Elements interiors en acer
inoxidable 18/8. Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket.
Interfonia incorporada. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 194)

4,0005.564,50 22.258,00

3 EMDWPV03 u. Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor
d'entrada. Lector xip de proximitat per a abonats, descompte, etc.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 191)

4,000722,38 2.889,52

4 EMDWPV04 u. Barrera automàtica per a pàrking. Barrera de tancament
automàtic composada per: Moto-reductor segellat i autolibricat de
1/4CV. a 220/230V. 50Hz. a 1.500rpm. referència 1/70.
Transmissió de moviment per biel·les, recolzades en els seus
eixos per rodaments d'agulles. Micro-interruptors de fi de cursa
de seguretat acoblats a l'eix del reductor. Braç metàl·lic
rectangular, de color fosforescent vermell i blanc, llargada
màxima de 2,50m. Temps de maniobra d'apertura 1,20 s. Quadre
electrònic de maniobra i control. Carcassa. d'alumini protegida
amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Goma pneumàtica de

4,0002.378,93 9.515,72
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protecció acoblada al braç de la barrera. Amb articulació blraç
barrera. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada. (P - 192)

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.13.02 35.861,68

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT CONTROL D'ACCÉS I COBRAMENT APARCAMENT.13

SUBCACPÍTOL CAIXERS AUTOMÀTICS.03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMDWPV10 u. Caixer automàtic. Amb les següents característiques. Acceptació
de fins a 16 tipus de monedes diferents. Acceptació de (0,05 -
0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 Euros). Dispositiu automàtic de reciclatge
i emplenat per a devolució de canvi. Composat pels següents
elements: Monitor color TFT 12'' d'informació a l'usuari.
Informació en 4 idiomes seleccionables. Lector motoritzat de
tickets magnètics per a càlcul de tarifa. Cobrament d'abonats.
Renovació d'abonaments. Lectura ticket i targetes abonats en les
4 posicions. Lector xip de proximitat per a abonats, descomptes,
etc. (opcional). Acceptació de pagament amb targetes de crèdit.
Lectura de targetes de crèdit en 2 posicions. Impressora de
rebuts justificants de pagament. Cofre de seguretat de recaptació
de monedes. Ordinador tipus industrial PENTIUM 128Mb RAM,
HD 40Gb. 2 ports sèrie, 1 port paral·lel. Emissió d'estadístiques
amb indicació d'hora i import de l'instant de ser retirats els cofres.
Càlcul de tarifes per diferenciació del dia de la setmana, dies
festius, hores diunes, hores nocturnes o tarifes especials.
polsadors d'idiomes, rebuts i anul·lació operació. Sistema
d'alimentació ininterrompuda SAI. Sistema d'alarmes (porta i
cofres). Fitxer de seguretat de totes les operacons. Interfonia
incorporada. Connexió i diàleg amb central de gestió. Carcassa
d'alumini protegida amb imprimació, pintat metal·litzat al foc.
Possibilitat d'alçada adaptable per a persones amb mobilitat
reduïda. Mòdul acceptador de vals descompte model ATC-540.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 195)

2,00017.764,79 35.529,58

2 EMDWPV11 u. Lector de bitllets de banc. Amb les següents característiques:
Sentit d'introducció en les 4 posicions. Cofre amb tancament de
seguretat. Capacitat aproximada 1.000 bitllets. Lector acceptador
de 4 bitllets de banc. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat. (P - 196)

2,0002.691,17 5.382,34

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.13.03 40.911,92

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT CONTROL D'ACCÉS I COBRAMENT APARCAMENT.13

SUBCACPÍTOL CONTROL I COBRAMENT MANUAL.04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMDWPV20 u. Unitat central de control i cobrament. Composada pels següents
elements: Unitat central PC P-IV 3GHz. HacerPower F 1b. Mòdul
512MB de memòria DDR 266/333/400. Disc dur de 40GB. de
seguretat. Doble disc de treball de 40Gb. Targeta de xarxa 3
Com integrada (Ethernet). Targeta gràfica ATI 64MB. 2 Ports
sèrie i 1 port paral·lel. 6 Ports USB 2.0. Disquetera de 3,5''

2,00013.026,37 26.052,74
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1,44MB. Llicència Windows XP Professional. Monitor color TFT
17''. Teclat expandit i ratolí. Lector DVD. Mòdem Us Robotics
V92 PCI. Targeta EDSI. Possibilitat de connexió de fins a 16
terminals per a cada port de comunicació (extensible).
Impressora color d'injecció de tinta HP. Sistema d'alimentació
ininterrompuda SAI. Facil·litant la següent informació: Visió de
l'estat de barreres, expenedors de tiquets, caixes automàtiques,
cobraments manuals. Visió en temps real dels comptatges.
Software que incorpora: Gestió d'abonats, tickets (horaris,
congrés, descomptes, prevenda). Estructura i càlcul de terifes.
Estructura i control d'abonats personalitzats. Diàleg entre tots els
perifèrics. Software de connexió amb l'exterior via modem.
Estadístiques de recaptació i balanços. Estadístiques numèriques
i gràfiques d'ocupació. Lector de ticquests per a càlcul automàtic
de tarifes. Calaix portamonedes i bitllets de la recaptació.
Impressora de rebuts i resum de torns. Display a client. Clau
d'accés per a diferents nivells. validació del ticket per a ésser
utilitzat a la sortida. Codificació per a tot tipus de targetes i tickets.
Teclat de funció consola de control de barreres, expenedors,
lectors, rètol ''P''. Connexió amb unitat central. Lector incorporat
per a tergeta de crèdit i vals. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada. (P - 197)

2 EMDWPV03 u. Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor
d'entrada. Lector xip de proximitat per a abonats, descompte, etc.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 191)

2,000722,38 1.444,76

SUBCACPÍTOLTOTAL 01.01.08.01.13.04 27.497,50

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL APARCAMENT01

APARTAT GESTIÓ DE PLACES D'APARCAMENT.14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMDWCC20 u. Detector ultrasònic amb led lluminós vermell, verd i blau; a situar
damunt de cada plaça d'aparcament. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 182)

648,000167,22 108.358,56

2 EMDWCC22 u. Concentrador (router) com a gestor de places d'aparcament en
cada planta. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat. (P - 183)

5,000240,21 1.201,05

3 EMDWCC23 u. Rètol indicador a base de leds, a situar en cada planta. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 184)

20,000545,42 10.908,40

4 EMDWCC24 u. Rètol indicador a base de leds, a situar en cada plaça reservada
per a persones amb mobilitat reduïda. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 185)

20,000545,42 10.908,40

5 EMDWCC25 u. Rètol indicador a base de leds, a situar en l'entrada general. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 186)

2,0001.391,50 2.783,00

6 EMDWCC26 u. Ordinador de cabina de control d'aparcament. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P
- 187)

1,0001.543,54 1.543,54

7 EMDWCC27 u. Software de gestió de places d'aparcament ''place car server''.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat. (P - 188)

1,0004.803,41 4.803,41

8 PPAUPV02 u. Muntatge i posada en servei de la instal·lació de gestió de places
d'aparcament, consistent en: Plànols i esquemes per a obra civil.
Transport dels equips. Muntatge i connexionat general. Proves

1,0004.112,64 4.112,64
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de control i posada en marxa. 2 Jornades de curset de formació
per al personal encarregat. Manteniment durant el temps de
garantia. (P - 238)

9 PPAUCC04 u. Instal·lació elèctrica de les guies del sistema de gestió de places
d'aparcament. Amb part proporcional de línies elèctriques, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat. (P - 237)

697,000128,45 89.529,65

APARTATTOTAL 01.01.08.01.14 234.148,65

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL APARELLS ELEVADORS09

SUBCAPÍTOL APARELLS ELEVADORS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL7902ER u Ascensor nucli 2. Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a
minusvalids amb maquinaria integrada en forat, mod. ''KONE
FORUM 430'' del tipus ''KONE MONOSPACE'' o equivalent, per
a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2
velocitats, 6 parades (20 m aprox.), doble embarcament en
cabina a 180, maniobra dúplex, portes d'acces PF-30 corredisses
automatiques de 90x200 cm d'acer inoxidable satinat, cabina de
dimensions mínimes interiors: 110x1400x210 cm, amb portes
corredisses automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cèl·lula
fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols i
acabat resistent de cabina. Equip d'il·luminació, botonera de
cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega
(amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb
pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor,
apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden
inclosos els elements com: ganxo per muntatge de maquinària,
escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics
sobre les portes etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos
dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any de garantia.
Mides forat 165x201 cm, mides fosat 115 cm i sobrerecorregut
350 cm. (P - 155)

3,00036.828,53 110.485,59

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09.00 110.485,59

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL MANYERIA10

SUBCAPÍTOL MANYERIA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASA43ER u Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF3. Mides totals 90x210 cm.
Porta tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar. Inclús
premarc, pany de cop i manetes. Tot segons planol detall
projecte. Criteri amidament: per unitat d'obra completament
acabada i muntada en obra.  (P - 78)

15,000220,50 3.307,50

2 EASA10ER u Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF1. Mides totals 160x210 cm.
Porta tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar. Inclús
premarc, pany de cop i manetes. Criteri amidament: per unitat
d'obra completament acabada i muntada en obra. (P - 77)

19,000529,55 10.061,45

3 EAR0300R u Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre negre i
barra vermella. Totalment col·locada. (P - 76)

13,00051,95 675,35

4 E69ME12R m Passama de pletina d'acer 40x6 mm. i suports de tub 25x1.5
mm., rodons d. 8 mm. i pletines circulars de fixacio en parament
vertical o en barana, etc. amb passamà de d'acer inoxidable.
Col.locada a obra. segons planol detall. criteri amidament: per
longitud realment executada. (P - 50)

39,60028,33 1.121,87
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5 EB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col.locat sobre suports i inclosos tot tipus de materials,
operacions auxiliars i de preparació necessàries i gestió de
residus. Totalment col·locat. Tot segons detall plànols. (P - 79)

451,36317,09 7.713,79

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10.00 22.879,96

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL PINTURES11

SUBCAPÍTOL PINTURES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques
en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Criteri d'amidament:
superfície teòrica projecte, descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2 (P - 63)

92,8008,75 812,00

2 E9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà,
aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la
superfície (P - 73)

17.603,44013,42 236.238,16

3 EBA101ER m Pintat de bandes de 20 cm. d'amplaria amb esmalt al poliureta
per a senyalitzacio de zones de pas, zones mortes i indicacio de
direccio, en paraments verticals i paviments. Criteri amidament:
longitud teòrica projecte. (P - 80)

10.096,8502,32 23.424,69

4 EBA102ER u Pintat de grup de dos dígits de numeros de senyalitzacio de
places d'aparcament amb esmalt al poliureta en paviments.
Criteri amidament: superfície teòrica projecte. (P - 81)

660,0008,96 5.913,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11.00 266.388,45

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA APARCAMENT01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAAZ01R u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra. (P - 235)

1,000135.902,40 135.902,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.12.00 135.902,40

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENT02

CAPÍTOL PAVIMENTS01

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E93A01ER m2 Recrescut de nivell de pavients amb encofrat no recuperable
amb peces del sistema CAVITI de 20, 40 i 70 cm d'alçada. Inclou
formigonat de peus, capa de compresió de 8 cm de gruix amb
malla electrosoldada de 15x15-20x20 diàm.5.  (P - 66)

2.800,00028,42 79.576,00

2 E93701ER m3 Solera de formigó lleuger d'argila expandida de 2000 a 2500
N/cm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600
kg/m3. (P - 65)

765,000133,86 102.402,90

3 F961A87C m Vorada recta de pedra granítica, de 15-20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/Ide 25 a 30 cm d'alçària, i

467,00038,95 18.189,65
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rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte. (P - 223)

4 F9H100ER t Paviment de mescla bituminosa en calent, tipus s-12, amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall. criteri amidament: pes
teòric projecte. (P - 225)

359,23240,67 14.609,97

5 F9J12X50 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb
dotació 1,5 kg/m2 (P - 226)

3.742,0000,56 2.095,52

6 E9V201ER m Faixa de pedra natural granítica flamejada, de 5 cm gruix i 15 cm
d'amplada , col.locat sobre llit de morter a truc de maceta amb
morter mixt 1:6. Protegides amb polietilè la cara superior i dos
cantells. Criteri d'amidament: longitud realment executada. (P -
72)

900,00030,00 27.000,00

7 E225Z01R m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 100% del PM (P - 12)

533,0001,17 623,61

8 3931Z03R m2 Ferm per a trànsit pesat format per paviment de mescla
bituminosa en calent amb capa de rodadura discontínua de 11
cm de gruix total, segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC.
Compost Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI: Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
de 8 cm de gruix; Reg d'adherència amb emulsió bituminosa
catiònica ECR-1; Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent de composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix. Criteri
d'amidament: superfície teòrica projecte. (P - 3)

533,00015,77 8.405,41

9 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de ciment
1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 224)

489,0008,64 4.224,96

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01.01 257.128,02

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENT02

CAPÍTOL JARDINERIA02

SUBCAPÍTOL VEGETACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR4U01ER u Vegetació (P - 0) 1,000110.000,00 110.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02.01 110.000,00

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENT02

CAPÍTOL JARDINERIA02

SUBCAPÍTOL TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR4U02ER u Terres (P - 0) 1,00025.000,00 25.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02.02 25.000,00

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENT02
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CAPÍTOL JARDINERIA02

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR4U03ER U Xarxa de reg (P - 0) 1,00055.000,00 55.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02.03 55.000,00

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENT02

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ03

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBÀ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ1301ER u Mobiliari urbà (P - 0) 1,00015.000,00 15.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03.01 15.000,00

OBRA PRESSUPOST  PARC SANITARI PERE VIRGILI01

SUBOBRA URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENT02

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04

SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAAZ04R u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra. (P - 236)

1,0008.471,59 8.471,59

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04.01 8.471,59
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NIVELL 5: APARTAT Import

APARTAT 01.01.08.01.01 Treballs previs. 23.266,70
APARTAT 01.01.08.01.02 Ventilacions. 453.735,50
APARTAT 01.01.08.01.03 Detecció de CO. 30.226,90
APARTAT 01.01.08.01.04 Protecció contra incendis. 115.936,91
APARTAT 01.01.08.01.05 Xarxa de connexió a terra. 18.583,78
APARTAT 01.01.08.01.06 Bombes contra inundacions. 7.753,64
APARTAT 01.01.08.01.07 Circuit tancat de televisió. 16.155,05
APARTAT 01.01.08.01.08 Megafonia 12.134,46
APARTAT 01.01.08.01.09  379.681,24
APARTAT 01.01.08.01.10 Electricitat. Mitjana tensió. 43.736,13
APARTAT 01.01.08.01.11 Telecomunicacions 7.826,20
APARTAT 01.01.08.01.12 Lampisteria. 14.040,50
APARTAT 01.01.08.01.13 Control d'accés i cobrament aparcament. 125.010,48
APARTAT 01.01.08.01.14 Gestió de places d'aparcament. 234.148,65

01.01.08.01 AparcamentSUBCAPÍTOL 1.482.236,14

1.482.236,14

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import

SUBCAPÍTOL 01.01.00.01 ENDERROCS 60.945,33
01.01.00 ENDERROCSCAPÍTOL 60.945,33

SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 EXCAVACIÓ REBAIX 663.671,99
01.01.01 MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 663.671,99

SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 FONAMENTACIÓ 1.962.460,78
SUBCAPÍTOL 01.01.02.02 LLOSES I SOSTRES 2.297.276,36
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03 PILARS I JÀSSERES 132.019,59

01.01.02 FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 4.391.756,73

SUBCAPÍTOL 01.01.03.00 IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTS 60.429,26
01.01.03 IMPERMEABILITZACIÓCAPÍTOL 60.429,26

SUBCAPÍTOL 01.01.04.00 SANEJAMENT 15.000,00
01.01.04 SANEJAMENT I DRENATGESCAPÍTOL 15.000,00

SUBCAPÍTOL 01.01.05.00  141.655,71
01.01.05 COBERTESCAPÍTOL 141.655,71

SUBCAPÍTOL 01.01.06.00 ARREBOSSATS I ENRAJOLATS 38.539,77
01.01.06 REVESTIMENTSCAPÍTOL 38.539,77

SUBCAPÍTOL 01.01.07.01 PAVIMENTS INTERIORS 87.159,34
SUBCAPÍTOL 01.01.07.02 ESGLAONS 8.450,22

01.01.07 PAVIMENTSCAPÍTOL 95.609,56

SUBCAPÍTOL 01.01.08.01 Aparcament 1.482.236,14
01.01.08 INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 1.482.236,14

SUBCAPÍTOL 01.01.09.00 APARELLS ELEVADORS 110.485,59
01.01.09 APARELLS ELEVADORSCAPÍTOL 110.485,59

SUBCAPÍTOL 01.01.10.00 MANYERIA 22.879,96
01.01.10 MANYERIACAPÍTOL 22.879,96

SUBCAPÍTOL 01.01.11.00 PINTURES 266.388,45
01.01.11 PINTURESCAPÍTOL 266.388,45

SUBCAPÍTOL 01.01.12.00 SEGURETAT I SALUT 135.902,40
01.01.12 SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 135.902,40

SUBCAPÍTOL 01.02.01.01 PAVIMENTS 257.128,02
01.02.01 PAVIMENTSCAPÍTOL 257.128,02

SUBCAPÍTOL 01.02.02.01 VEGETACIÓ 110.000,00
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SUBCAPÍTOL 01.02.02.02 TERRES 25.000,00
SUBCAPÍTOL 01.02.02.03 XARXA DE REG 55.000,00

01.02.02 JARDINERIACAPÍTOL 190.000,00

SUBCAPÍTOL 01.02.03.01 MOBILIARI URBÀ 15.000,00
01.02.03 MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 15.000,00

SUBCAPÍTOL 01.02.04.01 SEGURETAT I SALUT 8.471,59
01.02.04 SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 8.471,59

7.956.100,50

NIVELL 3: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01.00 ENDERROCS 60.945,33
CAPÍTOL 01.01.01 MOVIMENTS DE TERRES 663.671,99
CAPÍTOL 01.01.02 FONAMENTS I ESTRUCTURA 4.391.756,73
CAPÍTOL 01.01.03 IMPERMEABILITZACIÓ 60.429,26
CAPÍTOL 01.01.04 SANEJAMENT I DRENATGES 15.000,00
CAPÍTOL 01.01.05 COBERTES 141.655,71
CAPÍTOL 01.01.06 REVESTIMENTS 38.539,77
CAPÍTOL 01.01.07 PAVIMENTS 95.609,56
CAPÍTOL 01.01.08 INSTAL·LACIONS 1.482.236,14
CAPÍTOL 01.01.09 APARELLS ELEVADORS 110.485,59
CAPÍTOL 01.01.10 MANYERIA 22.879,96
CAPÍTOL 01.01.11 PINTURES 266.388,45
CAPÍTOL 01.01.12 SEGURETAT I SALUT 135.902,40

01.01 APARCAMENTSUBOBRA 7.485.500,89

CAPÍTOL 01.02.01 PAVIMENTS 257.128,02
CAPÍTOL 01.02.02 JARDINERIA 190.000,00
CAPÍTOL 01.02.03 MOBILIARI URBÀ 15.000,00
CAPÍTOL 01.02.04 SEGURETAT I SALUT 8.471,59

01.02 URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENTSUBOBRA 470.599,61

7.956.100,50

NIVELL 2: SUBOBRA Import

SUBOBRA 01.01 APARCAMENT 7.485.500,89
SUBOBRA 01.02 URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENT 470.599,61

01 Pressupost  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 7.956.100,50

7.956.100,50

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 Pressupost PARC SANITARI PERE VIRGILI 7.956.100,50
7.956.100,50
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7.956.100,50PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

1.034.293,0713,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 7.956.100,50....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 7.956.100,50....................................................................................................................................477.366,03

Subtotal 9.467.759,60

18,00 % IVA SOBRE 9.467.759,60....................................................................................................................................1.704.196,73

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 11.171.956,33€

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

( ONZE MILIONS  CENT SETANTA-UN MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS )

Barcelona, Febrero 2012
el autor del proyecto,

Jacinto Jiménez Fuentes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos


