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AMIDAMENTS 
  



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 01
DEMOLICIONSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Demolició edificacions existents1 PA000007

AMIDAMENT DIRECTE 200.000,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 E2212422

AMIDAMENT DIRECTE 14.400,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 10 km

2 G2422067

AMIDAMENT DIRECTE 14.400,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
FONAMENTACIONSTITOL 3 01
PART CENTRAL TRIBUNA OESTTITOL 4 01
ELEMENTS DE FONAMENTACIÓTITOL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm21 E3FB3000

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

C#*D#*E#*F#1 Enceps PB6 a PB11 1.559,640 1.559,640

C#*D#*E#*F#2 Enceps PC6 a PC11 3.600,960 3.600,960

C#*D#*E#*F#3 Enceps PE6-PD6 a PE11-PD11 13.905,500 13.905,500

TOTAL AMIDAMENT 19.066,100

m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot2 E3F515H3

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

C#*D#*E#*F#1 Enceps PB6 a PB11 99,240 99,240

C#*D#*E#*F#2 Enceps PC6 a PC11 37,800 37,800

C#*D#*E#*F#3 Enceps PE6-PD6 a PE11-PD11 93,600 93,600

TOTAL AMIDAMENT 230,640

Euro



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 2

m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

3 E3Z113T1

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

C#*D#*E#*F#1 Enceps PB6 a PB11 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#2 Enceps PC6 a PC11 63,200 63,200

C#*D#*E#*F#3 Enceps PE6-PD6 a PE11-PD11 104,000 104,000

TOTAL AMIDAMENT 203,200

m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a enceps4 E3FD1100

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

C#*D#*E#*F#1 Enceps PB6 a PB11 8,400 8,400

C#*D#*E#*F#2 Enceps PC6 a PC11 16,800 16,800

C#*D#*E#*F#3 Enceps PE6-PD6 a PE11-PD11 12,600 12,600

TOTAL AMIDAMENT 37,800

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
FONAMENTACIONSTITOL 3 01
PART CENTRAL TRIBUNA OESTTITOL 4 01
BIGUES DE LLIGATTITOL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

1 E31522G3

AMIDAMENT DIRECTE 17,970

m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

2 E3Z113T1

AMIDAMENT DIRECTE 4,490

kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm23 E3FB3000

AMIDAMENT DIRECTE 3.650,480

m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a enceps4 E3FD1100

AMIDAMENT DIRECTE 89,850

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
FONAMENTACIONSTITOL 3 01
EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADITITOL 4 02
ELEMENTS DE FONAMENTACIÓTITOL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 3

kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm21 E3FB3000

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

C#*D#*E#*F#1 19.066,100 9,000 171.594,900

TOTAL AMIDAMENT 171.594,900

m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot2 E3F515H3

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

C#*D#*E#*F#1 230,640 9,000 2.075,760

TOTAL AMIDAMENT 2.075,760

m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

3 E3Z113T1

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

C#*D#*E#*F#1 203,200 9,000 1.828,800

TOTAL AMIDAMENT 1.828,800

m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a enceps4 E3FD1100

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

C#*D#*E#*F#1 37,800 9,000 340,200

TOTAL AMIDAMENT 340,200

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
FONAMENTACIONSTITOL 3 01
EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADITITOL 4 02
BIGUES DE LLIGATTITOL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

1 E31522G3

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

C#*D#*E#*F#1 17,970 9,000 161,730

TOTAL AMIDAMENT 161,730

m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

2 E3Z113T1

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

C#*D#*E#*F#1 4,490 9,000 40,410

TOTAL AMIDAMENT 40,410

Euro



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 4

kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm23 E3FB3000

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

C#*D#*E#*F#1 3.650,480 9,000 32.854,320

TOTAL AMIDAMENT 32.854,320

m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a enceps4 E3FD1100

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

C#*D#*E#*F#1 89,850 9,000 808,650

TOTAL AMIDAMENT 808,650

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
PART CENTRAL TRIBUNA OESTTITOL 5 01
PLANTA -1TITOL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45218G3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot2 E45118G3

AMIDAMENT DIRECTE 0,960

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

3 E45318G3

AMIDAMENT DIRECTE 42,970

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 E45C18G3

AMIDAMENT DIRECTE 137,380

kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B24000

AMIDAMENT DIRECTE 512,000

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4B14000

AMIDAMENT DIRECTE 601,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm27 E4B36000

AMIDAMENT DIRECTE 3.838,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm28 E4BC4000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 11.649,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

9 E4D11123

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m10 E4D31505

AMIDAMENT DIRECTE 251,180

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 6 m

11 E4D21106

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi12 E4DC2D00

AMIDAMENT DIRECTE 686,690

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
PART CENTRAL TRIBUNA OESTTITOL 5 01
PLANTA 0TITOL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45218G3

AMIDAMENT DIRECTE 49,500

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot2 E45118G3

AMIDAMENT DIRECTE 15,840

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

3 E45318G3

AMIDAMENT DIRECTE 39,510

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 E45C18G3

AMIDAMENT DIRECTE 138,370

kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B24000

AMIDAMENT DIRECTE 1.823,000

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4B14000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1.843,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm27 E4B36000

AMIDAMENT DIRECTE 3.084,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm28 E4BC4000

AMIDAMENT DIRECTE 11.135,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

9 E4D11123

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m10 E4D31505

AMIDAMENT DIRECTE 241,950

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 6 m

11 E4D21106

AMIDAMENT DIRECTE 247,500

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi12 E4DC2D00

AMIDAMENT DIRECTE 691,860

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
PART CENTRAL TRIBUNA OESTTITOL 5 01
PLANTA +1TITOL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45118G3

AMIDAMENT DIRECTE 11,620

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

2 E45318G3

AMIDAMENT DIRECTE 25,550

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 E45C18G3

AMIDAMENT DIRECTE 61,930

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm24 E4B14000

AMIDAMENT DIRECTE 1.062,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 7

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B36000

AMIDAMENT DIRECTE 2.074,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4BC4000

AMIDAMENT DIRECTE 5.232,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

7 E4D11123

AMIDAMENT DIRECTE 101,800

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m8 E4D31505

AMIDAMENT DIRECTE 145,650

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi9 E4DC2D00

AMIDAMENT DIRECTE 309,630

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
PART CENTRAL TRIBUNA OESTTITOL 5 01
PLANTA +2TITOL 6 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45118G3

AMIDAMENT DIRECTE 6,240

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

2 E45318G3

AMIDAMENT DIRECTE 12,440

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 E45C18G3

AMIDAMENT DIRECTE 20,140

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm24 E4B14000

AMIDAMENT DIRECTE 606,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B36000

AMIDAMENT DIRECTE 707,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4BC4000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1.637,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

7 E4D11123

AMIDAMENT DIRECTE 56,400

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m8 E4D31505

AMIDAMENT DIRECTE 83,180

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi9 E4DC2D00

AMIDAMENT DIRECTE 100,700

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
PART CENTRAL TRIBUNA OESTTITOL 5 01
PLANTA +3TITOL 6 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45118G3

AMIDAMENT DIRECTE 7,100

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

2 E45318G3

AMIDAMENT DIRECTE 17,150

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 E45C18G3

AMIDAMENT DIRECTE 19,150

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm24 E4B14000

AMIDAMENT DIRECTE 661,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B36000

AMIDAMENT DIRECTE 1.260,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4BC4000

AMIDAMENT DIRECTE 1.565,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

7 E4D11123

AMIDAMENT DIRECTE 64,200

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 9

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m8 E4D31505

AMIDAMENT DIRECTE 95,740

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi9 E4DC2D00

AMIDAMENT DIRECTE 95,730

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADITITOL 5 02
PLANTA -1TITOL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45218G3

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

C#*D#*E#*F#1 15,000 2,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot2 E45118G3

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

C#*D#*E#*F#1 0,960 2,000 1,920

TOTAL AMIDAMENT 1,920

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

3 E45318G3

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

C#*D#*E#*F#1 42,970 2,000 85,940

TOTAL AMIDAMENT 85,940

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 E45C18G3

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

C#*D#*E#*F#1 137,380 2,000 274,760

TOTAL AMIDAMENT 274,760

kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B24000

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

C#*D#*E#*F#1 512,000 2,000 1.024,000

TOTAL AMIDAMENT 1.024,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 10

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4B14000

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

C#*D#*E#*F#1 601,000 2,000 1.202,000

TOTAL AMIDAMENT 1.202,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm27 E4B36000

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

C#*D#*E#*F#1 3.838,000 2,000 7.676,000

TOTAL AMIDAMENT 7.676,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm28 E4BC4000

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

C#*D#*E#*F#1 11.649,000 2,000 23.298,000

TOTAL AMIDAMENT 23.298,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

9 E4D11123

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

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m10 E4D31505

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

C#*D#*E#*F#1 251,180 2,000 502,360

TOTAL AMIDAMENT 502,360

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 6 m

11 E4D21106

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

C#*D#*E#*F#1 75,000 2,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi12 E4DC2D00

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

C#*D#*E#*F#1 686,690 2,000 1.373,380

TOTAL AMIDAMENT 1.373,380

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02

Euro
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ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADITITOL 5 02
PLANTA 0TITOL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45218G3

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

C#*D#*E#*F#1 49,500 2,000 99,000

TOTAL AMIDAMENT 99,000

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot2 E45118G3

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

C#*D#*E#*F#1 15,840 9,000 142,560

TOTAL AMIDAMENT 142,560

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

3 E45318G3

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

C#*D#*E#*F#1 39,510 9,000 355,590

TOTAL AMIDAMENT 355,590

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 E45C18G3

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

C#*D#*E#*F#1 138,370 9,000 1.245,330

TOTAL AMIDAMENT 1.245,330

kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B24000

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

C#*D#*E#*F#1 1.823,000 2,000 3.646,000

TOTAL AMIDAMENT 3.646,000

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4B14000

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

C#*D#*E#*F#1 1.843,000 9,000 16.587,000

TOTAL AMIDAMENT 16.587,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm27 E4B36000

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

C#*D#*E#*F#1 3.084,000 9,000 27.756,000
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TOTAL AMIDAMENT 27.756,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm28 E4BC4000

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

C#*D#*E#*F#1 11.135,000 9,000 100.215,000

TOTAL AMIDAMENT 100.215,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

9 E4D11123

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

C#*D#*E#*F#1 140,000 9,000 1.260,000

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m10 E4D31505

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

C#*D#*E#*F#1 241,950 9,000 2.177,550

TOTAL AMIDAMENT 2.177,550

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 6 m

11 E4D21106

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

C#*D#*E#*F#1 247,500 2,000 495,000

TOTAL AMIDAMENT 495,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi12 E4DC2D00

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

C#*D#*E#*F#1 691,860 9,000 6.226,740

TOTAL AMIDAMENT 6.226,740

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADITITOL 5 02
PLANTA +1TITOL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45118G3

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

C#*D#*E#*F#1 11,620 9,000 104,580

TOTAL AMIDAMENT 104,580
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m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

2 E45318G3

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

C#*D#*E#*F#1 25,550 9,000 229,950

TOTAL AMIDAMENT 229,950

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 E45C18G3

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

C#*D#*E#*F#1 61,930 9,000 557,370

TOTAL AMIDAMENT 557,370

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm24 E4B14000

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

C#*D#*E#*F#1 1.062,000 9,000 9.558,000

TOTAL AMIDAMENT 9.558,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B36000

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

C#*D#*E#*F#1 2.074,000 9,000 18.666,000

TOTAL AMIDAMENT 18.666,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4BC4000

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

C#*D#*E#*F#1 5.232,000 9,000 47.088,000

TOTAL AMIDAMENT 47.088,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

7 E4D11123

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

C#*D#*E#*F#1 101,800 9,000 916,200

TOTAL AMIDAMENT 916,200

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m8 E4D31505

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

C#*D#*E#*F#1 145,650 9,000 1.310,850

TOTAL AMIDAMENT 1.310,850

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi9 E4DC2D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 309,630 9,000 2.786,670

TOTAL AMIDAMENT 2.786,670

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADITITOL 5 02
PLANTA +2TITOL 6 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45118G3

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

C#*D#*E#*F#1 6,240 5,000 31,200

TOTAL AMIDAMENT 31,200

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

2 E45318G3

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

C#*D#*E#*F#1 12,440 5,000 62,200

TOTAL AMIDAMENT 62,200

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 E45C18G3

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

C#*D#*E#*F#1 20,140 5,000 100,700

TOTAL AMIDAMENT 100,700

kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm24 E4B14000

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

C#*D#*E#*F#1 606,000 5,000 3.030,000

TOTAL AMIDAMENT 3.030,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B36000

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

C#*D#*E#*F#1 707,000 5,000 3.535,000

TOTAL AMIDAMENT 3.535,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4BC4000

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

C#*D#*E#*F#1 1.637,000 5,000 8.185,000
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TOTAL AMIDAMENT 8.185,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

7 E4D11123

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

C#*D#*E#*F#1 56,400 5,000 282,000

TOTAL AMIDAMENT 282,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m8 E4D31505

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

C#*D#*E#*F#1 83,180 5,000 415,900

TOTAL AMIDAMENT 415,900

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi9 E4DC2D00

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

C#*D#*E#*F#1 100,700 5,000 503,500

TOTAL AMIDAMENT 503,500

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01
EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADITITOL 5 02
PLANTA +3TITOL 6 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45118G3

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

C#*D#*E#*F#1 7,100 5,000 35,500

TOTAL AMIDAMENT 35,500

m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

2 E45318G3

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

C#*D#*E#*F#1 17,150 5,000 85,750

TOTAL AMIDAMENT 85,750

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 E45C18G3

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

C#*D#*E#*F#1 19,150 5,000 95,750

TOTAL AMIDAMENT 95,750
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kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm24 E4B14000

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

C#*D#*E#*F#1 661,000 5,000 3.305,000

TOTAL AMIDAMENT 3.305,000

kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B36000

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

C#*D#*E#*F#1 1.260,000 5,000 6.300,000

TOTAL AMIDAMENT 6.300,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm26 E4BC4000

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

C#*D#*E#*F#1 1.565,000 5,000 7.825,000

TOTAL AMIDAMENT 7.825,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

7 E4D11123

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

C#*D#*E#*F#1 64,200 5,000 321,000

TOTAL AMIDAMENT 321,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m8 E4D31505

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

C#*D#*E#*F#1 95,740 5,000 478,700

TOTAL AMIDAMENT 478,700

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi9 E4DC2D00

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

C#*D#*E#*F#1 95,730 5,000 478,650

TOTAL AMIDAMENT 478,650

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 02
BIGUES DE GRADATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x50 cm, de fins a 7,5 m de llargària, col�locada recolzada1 E4PRU012

AMIDAMENT DIRECTE 4.196,338
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m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x40 cm, de fins a 7,5 m de llargària, col�locada recolzada2 E4PRU011

AMIDAMENT DIRECTE 2.890,430

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
PALETERIATITOL 3 03
PLANTA -1TITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de paleteria1 PA000008

AMIDAMENT DIRECTE 50.000,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
PALETERIATITOL 3 03
PLANTA 0TITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica

1 E618451K

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

C#*D#*E#*F#1 Paret límit camp 421,429 2,000 842,858

C#*D#*E#*F#2 Paret exterior 354,600 3,100 1.099,260

TOTAL AMIDAMENT 1.942,118

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

2 E612T5AV

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

C#*D#*E#*F#1 Separació estadi-aparcament 112,900 3,100 349,990

C#*D#*E#*F#2 Parets interiors 979,993 979,993

TOTAL AMIDAMENT 1.329,983

m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

3 E9DBU210

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

C#*D#*E#*F#1 Vestidors 382,650 382,650

C#*D#*E#*F#2 Vestidors tècnics 49,160 49,160

C#*D#*E#*F#3 Vestidors àrbitres 49,000 49,000

C#*D#*E#*F#4 Sala material 17,020 17,020

C#*D#*E#*F#5 Sala delegats 24,160 24,160
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C#*D#*E#*F#6 Sala control anti-dopatge 41,740 41,740

C#*D#*E#*F#7 Sala primers auxilis 50,910 50,910

C#*D#*E#*F#8 Sala conferència de premsa 82,590 82,590

C#*D#*E#*F#9 Sala de treball per a periodistes 82,590 82,590

C#*D#*E#*F#10 Sala de fotògrafs 30,940 30,940

C#*D#*E#*F#11 Passadissos 244,326 244,326

TOTAL AMIDAMENT 1.055,086

m2 Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col.locat
a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4 E9DC222V

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

C#*D#*E#*F#1 Gimnàs 124,810 124,810

C#*D#*E#*F#2 Àrees d'escalfament 158,920 158,920

TOTAL AMIDAMENT 283,730

m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col�locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra5 E9U21015

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 702,486 702,486

TOTAL AMIDAMENT 702,486

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

6 E8242235

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 1.100,000 1.100,000

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària7 EANA7186

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i
estructura interior de fusta, col�locada

8 EAQDC286

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Treballs de paleteria9 PA000008

AMIDAMENT DIRECTE 10.000,000
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PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
PALETERIATITOL 3 03
PLANTA +1TITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica

1 E618451K

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

C#*D#*E#*F#1 Paret límit exterior 462,099 2,600 1.201,457

C#*D#*E#*F#2 Paret límit interior 362,414 2,000 724,828

TOTAL AMIDAMENT 1.926,285

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

2 E612T5AV

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

C#*D#*E#*F#1 Parets accés grada (tribunes) 13,696 9,000 123,264

C#*D#*E#*F#2 Parets accés grada (gols) 6,171 10,000 61,710

TOTAL AMIDAMENT 184,974

u Treballs de paleteria3 PA000008

AMIDAMENT DIRECTE 200.000,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
PALETERIATITOL 3 03
PLANTA +2TITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica

1 E618451K

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

C#*D#*E#*F#1 Paret límit exterior 462,099 2,600 1.201,457

C#*D#*E#*F#2 Paret límit interior 362,414 2,000 724,828

TOTAL AMIDAMENT 1.926,285

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

2 E612T5AV

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

C#*D#*E#*F#1 Parets accés grada (tribunes) 13,696 9,000 123,264
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C#*D#*E#*F#2 Parets accés grada (gols) 6,171 10,000 61,710

TOTAL AMIDAMENT 184,974

u Treballs de paleteria3 PA000008

AMIDAMENT DIRECTE 95.000,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA INTERNACAPÍTOL 02
PALETERIATITOL 3 03
PLANTA +3TITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 E612T5AV

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

C#*D#*E#*F#1 Paret exterior 102,500 1,250 2,000 256,250

C#*D#*E#*F#2 Paret interior estadi 162,100 1,650 267,465

TOTAL AMIDAMENT 523,715

u Treballs de paleteria2 PA000008

AMIDAMENT DIRECTE 75.000,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ESTRUCTURA DE COBERTACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 G4416116

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

C#*D#*E#*F#1 Pilars estructura coberta 44,000 6,709 46,200 2,000 27.276,110

TOTAL AMIDAMENT 27.276,110

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

2 G4446121

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

C#*D#*E#*F#1 Perfil superior coberta 4''x3mm 44,000 18,600 2,468 2,000 4.039,622

C#*D#*E#*F#2 Perfil inferior coberta 4''x4mm 44,000 17,400 3,257 2,000 4.987,118

C#*D#*E#*F#3 Perfil diagonals coberta 2''x2mm 44,000 24,399 0,854 2,000 1.833,634

TOTAL AMIDAMENT 10.860,374

Euro



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 21

m Cordó no adherent plastificat, amb beina de plàstic i greixat interiorment amb una secció d'acer d'alta resistència (més de
185 kN) de 0,5´´, i connector monocordó, per a tesat d'estructures circulars

3 G4AA1131

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

C#*D#*E#*F#1 Cables galvanitzats coberta 44,000 11,435 2,000 1.006,280

TOTAL AMIDAMENT 1.006,280

m2 Lluernaris de plaques de policarbonat cel�lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col�locat

4 E5615C40

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

C#*D#*E#*F#1 Coberta 108,900 18,633 2,000 4.058,267

TOTAL AMIDAMENT 4.058,267

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
TERRENY DE JOCCAPÍTOL 04
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 E2212422

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

C#*D#*E#*F#1 Terreny de joc 111,000 74,000 0,230 1.889,220

TOTAL AMIDAMENT 1.889,220

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN2 E225T002

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

C#*D#*E#*F#1 114,000 74,000 8.436,000

TOTAL AMIDAMENT 8.436,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 10 km

3 G2422067

AMIDAMENT DIRECTE 1.889,220

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
TERRENY DE JOCCAPÍTOL 04
DRENATGETITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 E2221422

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

C#*D#*E#*F#1 Rases de drenatge 75,976 0,500 0,617 11,000 257,825

C#*D#*E#*F#2 Col�lectors entubats longitudinals 110,000 0,800 1,430 2,000 251,680
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C#*D#*E#*F#3 Col�lector entubat transversal 75,976 0,800 1,860 1,000 113,052

C#*D#*E#*F#4 Col�lector desembocadura Rambla Prim 30,000 0,800 2,000 1,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 670,557

m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

2 E2222422

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

C#*D#*E#*F#1 Col�lector entubat transversal 75,976 0,800 1,860 1,000 113,052

C#*D#*E#*F#2 Col�lector desembocadura Rambla Prim 30,000 0,800 2,000 1,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 161,052

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

3 FR3P9132

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

C#*D#*E#*F#1 Rases de drenatge 75,976 0,500 0,100 11,000 41,787

TOTAL AMIDAMENT 41,787

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana4 FR3P9161

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

C#*D#*E#*F#1 Rases de drenatge 75,976 0,500 0,100 11,000 41,787

TOTAL AMIDAMENT 41,787

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana5 FR3P9181

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

C#*D#*E#*F#1 Rases de drenatge 75,976 0,500 0,100 11,000 41,787

TOTAL AMIDAMENT 41,787

m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció6 GD4L2000

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

C#*D#*E#*F#1 Col�lectors entubats longitudinals 9,200 22,000 202,400

TOTAL AMIDAMENT 202,400

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat

7 ED351740

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

C#*D#*E#*F#1 Pericons recollida drenatge 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
TERRENY DE JOCCAPÍTOL 04
XARXA DE REGTITOL 3 03
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ESCOMESATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 EJM12409

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa2 EN1294F0

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat3 ENE29300

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

4 EN8393E4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la
rasa

5 EFB1C655

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

C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
TERRENY DE JOCCAPÍTOL 04
XARXA DE REGTITOL 3 03
EQUIPSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col�locat sobre bancada d'obra de fàbrica de
ceràmica

1 EJ7117Q3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 8
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat   

2 FJSA3181

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt,
muntada superficialment

3 ENH4B727

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal�lada i connectada

4 EN722D33

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la
rasa

5 EFB1E655

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada

6 EN12D424

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat7 ENE2D300

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
TERRENY DE JOCCAPÍTOL 04
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XARXA DE REGTITOL 3 03
XARXATITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 E2221422

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

C#*D#*E#*F#1 Rases per a xarxa de reg 0,400 0,400 802,000 128,320

TOTAL AMIDAMENT 128,320

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la
rasa

2 EFB17655

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

C#*D#*E#*F#1 17,000 8,000 136,000

C#*D#*E#*F#2 19,000 2,000 38,000

C#*D#*E#*F#3 2,500 8,000 20,000

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

TOTAL AMIDAMENT 198,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la
rasa

3 EFB18655

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

C#*D#*E#*F#1 32,500 2,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 34,000 5,000 170,000

TOTAL AMIDAMENT 235,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la
rasa

4 EFB19655

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

C#*D#*E#*F#1 37,500 2,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la
rasa

5 EFB1C655

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

C#*D#*E#*F#1 283,800 1,000 283,800

TOTAL AMIDAMENT 283,800

u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa6 EN12B4F0
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

7 EN74AC17

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de
diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

8 FJS23421

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

C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col�locat en tub

9 EG319234

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

C#*D#*E#*F#1 791,800 1,000 791,800

TOTAL AMIDAMENT 791,800

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
TERRENY DE JOCCAPÍTOL 04
GESPATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en
un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

1 FR714A0G

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

C#*D#*E#*F#1 113,000 76,000 8.588,000

TOTAL AMIDAMENT 8.588,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

2 FR3P2111

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

C#*D#*E#*F#1 113,000 76,000 0,150 1.288,200

TOTAL AMIDAMENT 1.288,200

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana3 FR3P9161

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 113,000 76,000 0,050 429,400

TOTAL AMIDAMENT 429,400

m3 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana4 FR3PA561

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

C#*D#*E#*F#1 113,000 76,000 0,425 0,500 1.824,950

TOTAL AMIDAMENT 1.824,950

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
TERRENY DE JOCCAPÍTOL 04
ALTRESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col�locació de porteria reglamentàries de futbol 11 format per tub d'alumini lacat en blanc, secció
ovalada 120x100mm, inclòs ganxo PVX per a fixació de xarxa de nylon de 5mm, inclosa aquesta i fonamentació i ajudes
de paleteria. Totalment col�locada la unitat.

1 KQS29999

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament i col�locació de joc de banderins de còrner flexibles de material plàstic en color a escollir per la direcció
facultativa, inclosa part proporcional de fonamentació del mateix, totamlent col�locada la unitat.

2 KQS29998

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica

3 E618451K

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

C#*D#*E#*F#1 Tancament zona de gespa 0,920 400,000 368,000

TOTAL AMIDAMENT 368,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Torres d'enllumenat1 PA000009

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ZONA DE GRADESCAPÍTOL 06
SEIENTSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Seient de plàstic per a recintes esportius1 PA000001

AMIDAMENT DIRECTE 11.500,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ZONA DE GRADESCAPÍTOL 06
VIDEOMARCADORTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Videomarcador esportiu electrònic per a exterior, de 2,50 m d'altura i 7,5 m d'ample, per a la seva utilització en exteriors,
amb llum solar. Inclou taula de control i comandament controlat per microprocessador en funcionament a 11.059 MHz i
pantalla de LCD per a programació inclosa dins de maleta de transport

1 PA000004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ZONA DE GRADESCAPÍTOL 06
BARANESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'1 mòdul amb travesser d'un tram amb travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1,
de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina,
col�locada amb fixacions mecàniques

1 GB15A281

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

C#*D#*E#*F#1 Barana inferior grada alta 488,814 488,814

C#*D#*E#*F#2 Barana superior grada baixa 381,175 381,175

C#*D#*E#*F#3 Barana inferior grada baixa 410,326 410,326

TOTAL AMIDAMENT 1.280,315

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ZONA DE GRADESCAPÍTOL 06
ESCALES DE GRADATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I  

1 E9VZ1211

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

C#*D#*E#*F#1 Grada baixa 7,000 1,200 39,000 327,600

C#*D#*E#*F#2 Grada alta 8,000 1,200 41,000 3,000 1.180,800

TOTAL AMIDAMENT 1.508,400

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ZONA DE GRADESCAPÍTOL 06
PASSADÍS DE GRADATITOL 3 05

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot1 E45C18G3

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

C#*D#*E#*F#1 1.007,669 0,200 201,534

TOTAL AMIDAMENT 201,534

m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó2 E4PQU001

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

C#*D#*E#*F#1 2,692 39,000 104,988

TOTAL AMIDAMENT 104,988

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

3 E612T5AV

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

C#*D#*E#*F#1 440,820 0,500 220,410

TOTAL AMIDAMENT 220,410

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
ZONA DE GRADESCAPÍTOL 06
MURSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica

1 E618451K

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

C#*D#*E#*F#1 Gol nord i gol sud, tancament superior 243,887 243,887

TOTAL AMIDAMENT 243,887

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
FAÇANESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

1 J060760A

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

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

u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 838112 J0712103

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la
norma UNE-EN 1015-11

3 J071530C

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació del gruix de pel�lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl�lic, segons la norma UNE-EN ISO
2808

1 J89ZSH0M

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.262 J89ZN10B

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 24093 J89Z430F

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
PAVIMENTS EXTERIORSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

1 J060770A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
SANEJAMENTTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de canonades1 JFV24E10

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502

2 J03D9209

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115  3 J03DK10Y

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

4 J03DR10P

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031015 J03D2202

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE
103103

6 J03D4204
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig de col�lapse d'un sòl, segons la norma NLT 2547 J03DM10X

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035008 J03D7207

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204  

9 J03DK20H

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10350110 J03D8208

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
AIGUATITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal�lació de lampisteria, segons
exigències del Projecte i del CTE

1 JJV19202

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
ELECTRICITATTITOL 3 06

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació de connexió a terra de baixa tensió, incloent: resistència de la
connexió a terra de baixa tensió, independència elèctrica respecte les altres connexions a terra (A.T., etc.), continuitat
elèctrica de les masses i estructures metàl�liques amb la xarxa de terres i sistema de connexió a terra flotant en els
elements de control

1 JGVD3K30

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal�lació contra sobretensions de xarxa i parallamps2 JMV93K70

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
ESTRUCTURATITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-41 J0327206

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134

2 J0323202

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

3 J031E30E

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la
norma UNE-EN 1015-11

4 J071530C

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

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

u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1

5 J030A10A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
933-8

6 J031F30F

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
83115

7 J031H30H

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

8 J060760A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

9 J030D10A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 8381110 J0712103

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

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1

11 J030F10A

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

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

u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

12 J031C30C

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

13 J031830J

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-3  

14 J030KB0L

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-1, UNE 146507-2

15 J030BL0Z

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

16 J032C20C

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de ciment , segons norma UNE-EN
772-1

17 J0E16606

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-2

18 J0329208

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

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

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-119 J0304L03

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

20 J0328207

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 7133

21 J0302101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 1521 J03D3203

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031012 J03D2202

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE
103103

3 J03D4204

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035014 J03D8208

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

5 J03DR10P

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

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204  

6 J03DK20H

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
TANQUES I REIXATSTITOL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel�lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 14611 J89XA102

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl�lica o mixta2 JB121600

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 14613 J89X6602

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-14 JA11SM0M

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

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

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

5 J060760A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de malles de tancament i
protecció segons norma UNE-EN 10223-7

6 JA11TM0N

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 838117 J0712103

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la
norma UNE-EN 1015-11

8 J071530C

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
ENLLUMENATTITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les prescripcions
reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les columnes i suports,
comprovació del nivell mig d'il�luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa

1 JHV13K40

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07
XARXA DE REGTITOL 3 11

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035011 J03D8208

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1036022 J03DY20G

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

3 J03DR10P

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114  4 J03DN10Z

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 08
PROTECCIONS COL�LECTIVESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

1 H1521431

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada
de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col�locats cada 2,65 m sobre daus de formigó

2 F6A17EA3

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 08
PROTECCIONS INDIVIDUALSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1424340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica,
amb visor de tela metàl�lica, homologades segons UNE-EN 1731

3 H1425450

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 120834 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl�lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

5 H142CD70

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

7 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1369 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

10 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

11 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

12 H145C002

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

13 H1464420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl�lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

14 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

15 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable16 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

17 H147K602

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac químic

18 H147L025

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Faixa de protecció dorslumbar19 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

20 H1481442

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

21 H1481542

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl�liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

22 H1481654

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

23 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

24 H1482422

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Samarreta de treball, de cotó25 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant26 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47127 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

28 H1483243

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

29 H1483443

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl�liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348  

30 H1483555

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

31 H1489890

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

32 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

33 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  ESTADIOBRA 01

Euro
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SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT DE L'OBRATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

2 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment color ambre3 H15A0015

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

4 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 900,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs5 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

Euro
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 €3,12m3E2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 1

(TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €7,15m3E2221422 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- 2

(SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €6,25m3E2222422 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

P- 3

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €0,28m2E225T002 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PNP- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €85,45m3E31522G3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 5

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €93,42m3E3F515H3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 6

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €1,18kgE3FB3000 Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 7

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €23,00m2E3FD1100 Encofrat amb plafó metàl�lic per a encepsP- 8
(VINT-I-TRES EUROS)

 €15,55m2E3Z113T1 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 9

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €111,48m3E45118G3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 10

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €99,94m3E45218G3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 11

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €106,03m3E45318G3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 12

(CENT SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €95,08m3E45C18G3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 13

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €1,22kgE4B14000 Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 14

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €1,41kgE4B24000 Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 15

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €1,36kgE4B36000 Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 16

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €1,41kgE4BC4000 Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

P- 17

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,36m2E4D11123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 18

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €32,52m2E4D21106 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de
base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 6 m

P- 19

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €30,89m2E4D31505 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

P- 20

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €34,80m2E4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de piP- 21
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €78,77mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

P- 22

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €111,66mE4PRU011 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x40 cm, de fins a 7,5 m de llargària,
col�locada recolzada

P- 23

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €112,73mE4PRU012 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x50 cm, de fins a 7,5 m de llargària,
col�locada recolzada

P- 24

(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €111,76m2E5615C40 Lluernaris de plaques de policarbonat cel�lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil
d'alumini i junts d'estanqueïtat, col�locat

P- 25

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €30,50m2E612T5AV Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 26

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €28,87m2E618451K Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x150 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 27

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €25,18m2E8242235 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col�locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 28

(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €33,19m2E9DBU210 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26
a 45 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 29

(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €36,95m2E9DC222V Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 16 a
25 peces m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

P- 30

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €22,61mE9U21015 Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col�locat amb morter de ciment 1:6
elaborat a obra

P- 31

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €23,63mE9VZ1211 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I  

P- 32

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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 €25,29uEANA7186 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

P- 33

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €90,47uEAQDC286 Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col�locada

P- 34

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €169,39uED351740 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat

P- 35

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €11,32mEFB17655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa

P- 36

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €13,56mEFB18655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa

P- 37

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €16,72mEFB19655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa

P- 38

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €30,74mEFB1C655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa

P- 39

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €47,97mEFB1E655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa

P- 40

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €1,70mEG319234 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col�locat en tub

P- 41

(UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €2.804,26uEJ7117Q3 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col�locat sobre bancada
d'obra de fàbrica de ceràmica

P- 42

(DOS MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €207,07uEJM12409 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

P- 43

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SET CENTIMS)

 €154,30uEN1294F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

P- 44

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €229,42uEN12B4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

P- 45

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €251,64uEN12D424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 46

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €682,97uEN722D33 Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal�lada i connectada

P- 47

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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 €165,08uEN74AC17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima
i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

P- 48

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €75,18uEN8393E4 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40
bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada

P- 49

(SETANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €100,40uENE29300 Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

P- 50

(CENT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €217,65uENE2D300 Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

P- 51

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €1.852,37uENH4B727 Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5
bar, de preu alt, muntada superficialment

P- 52

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €47,46mF6A17EA3 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4
mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm,
col�locats cada 2,65 m sobre daus de formigó

P- 53

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €139,99uFJS23421 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària
15 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector,
connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

P- 54

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €200,70uFJSA3181 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat   

P- 55

(DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €67,18m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 56

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €37,05m3FR3P9132 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 57

(TRENTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €35,55m3FR3P9161 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 58

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €36,62m3FR3P9181 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 59

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €117,32m3FR3PA561 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjanaP- 60
(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €0,37m2FR714A0G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb tractor amb
sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

P- 61

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €4,97m3G2422067 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 10 km

P- 62

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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 €2,39kgG4416116 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura

P- 63

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €1,80kgG4446121 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra

P- 64

(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €1,92mG4AA1131 Cordó no adherent plastificat, amb beina de plàstic i greixat interiorment amb una secció d'acer
d'alta resistència (més de 185 kN) de 0,5´´, i connector monocordó, per a tesat d'estructures
circulars

P- 65

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €378,73mGB15A281 Barana d'1 mòdul amb travesser d'un tram amb travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col�locada amb fixacions mecàniques

P- 66

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €243,37mGD4L2000 Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de seccióP- 67
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 68

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €7,01uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 69

(SET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €3,74uH1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl�lica, homologades segons UNE-EN 1731

P- 70

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €12,75uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl�lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 71

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 72
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 73

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,61uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 74
(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €12,05uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 75
(DOTZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €0,98uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 76

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 77

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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 €10,91uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 78

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 79

(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €6,34uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 80

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €22,99uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 81

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 82

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €14,13uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 83
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364

P- 84

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €25,36uH147L025 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac químic

P- 85

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €23,23uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 86
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 87

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €18,02uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 88

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl�liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 89

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 90

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

P- 91

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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 €7,50uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340Pantalons de treball per a construcció, de
polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340

P- 92

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €7,50uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 93

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €7,55uH1483555 Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl�liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348  

P- 94

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €2,20uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 95
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €13,24uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 96
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 97

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €4,39uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 98

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €13,09uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 99

(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €21,74uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 100

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €6,69mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 101

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 102

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €54,15uH15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment color ambreP- 103
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €44,50hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 104
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €20,26hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 105
(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €24,00uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 106
(VINT-I-QUATRE EUROS)

 €28,10uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 107

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)
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 €43,34uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 108

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,56mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 109
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €125,90mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 110

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 111

(CENT UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €110,39mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 112

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €58,55uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 113

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €15,01uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 114
(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)

 €30,13uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 115

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €115,98uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòsP- 116
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €91,16uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 117
(NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €54,92uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 118

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €1,96uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 119
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €116,95uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball  

P- 120

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €77,49uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 121

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €35,25uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 122
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €20,26hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 123
(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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 €28,96uJ0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7133

P- 124

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €30,72uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1P- 125
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €183,16uJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters
i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 126

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €183,27uJ030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

P- 127

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €97,19uJ030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 128

(NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €161,49uJ030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 129

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €43,05uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3  

P- 130

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €60,78uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

P- 131

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €127,49uJ031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

P- 132

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €32,65uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 133

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €24,22uJ031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 933-8

P- 134

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €128,80uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83115

P- 135

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €52,43uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7134

P- 136

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €56,53uJ0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4

P- 137

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €60,78uJ0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

P- 138

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €93,13uJ0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2

P- 139

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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 €127,49uJ032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

P- 140

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €30,72uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101P- 141
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €19,12uJ03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma NLT 152

P- 142

(DINOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €35,01uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104, UNE 103103

P- 143

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €46,43uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500

P- 144

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €62,53uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

P- 145

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €116,02uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 146

(CENT SETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €78,55uJ03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115  P- 147
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €41,82uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204  

P- 148

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €85,86uJ03DM10X Assaig de col�lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254P- 149
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €37,78uJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114  P- 150
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €13,23uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P- 151

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €79,53uJ03DY20G Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103602

P- 152

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €80,28uJ060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

P- 153

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €96,18uJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

P- 154

(NORANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €25,01uJ0712103 Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma
UNE 83811

P- 155

(VINT-I-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €98,58uJ071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

P- 156

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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 €224,42uJ0E16606 Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de ciment ,
segons norma UNE-EN 772-1

P- 157

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €49,62uJ89X6602 Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

P- 158

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €42,10uJ89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel�lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

P- 159

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €66,52uJ89Z430F Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409P- 160
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €17,59uJ89ZN10B Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.26P- 161
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €6,61uJ89ZSH0M Determinació del gruix de pel�lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl�lic, segons
la norma UNE-EN ISO 2808

P- 162

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €39,32uJA11SM0M Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-1P- 163
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €32,60uJA11TM0N Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de malles
de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10223-7

P- 164

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €85,50uJB121600 Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl�lica o mixtaP- 165
(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €587,11uJFV24E10 Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de canonadesP- 166
(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €587,11uJGVD3K30 Jornada de proves de comprovació de la instal�lació de connexió a terra de baixa tensió, incloent:
resistència de la connexió a terra de baixa tensió, independència elèctrica respecte les altres
connexions a terra (A.T., etc.), continuitat elèctrica de les masses i estructures metàl�liques amb la
xarxa de terres i sistema de connexió a terra flotant en els elements de control

P- 167

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €587,11uJHV13K40 Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de
les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat
de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il�luminació i funcionament correcte
del sistema d'encesa

P- 168

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €600,00uJJV19202 Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal�lació
de lampisteria, segons exigències del Projecte i del CTE

P- 169

(SIS-CENTS EUROS)

 €587,11uJMV93K70 Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal�lació contra sobretensions de xarxa i
parallamps

P- 170

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €57,35uKQS29998 Subministrament i col�locació de joc de banderins de còrner flexibles de material plàstic en color a
escollir per la direcció facultativa, inclosa part proporcional de fonamentació del mateix, totamlent
col�locada la unitat.

P- 171

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €732,89uKQS29999 Subministrament i col�locació de porteria reglamentàries de futbol 11 format per tub d'alumini lacat
en blanc, secció ovalada 120x100mm, inclòs ganxo PVX per a fixació de xarxa de nylon de 5mm,
inclosa aquesta i fonamentació i ajudes de paleteria. Totalment col�locada la unitat.

P- 172

(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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m3E2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 1  €3,12

Altres conceptes 3,12 €

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- 2  €7,15

Altres conceptes 7,15 €

m3E2222422 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

P- 3  €6,25

Altres conceptes 6,25 €

m2E225T002 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PN

P- 4  €0,28

Altres conceptes 0,28 €

m3E31522G3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 5  €85,45

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €76,49400

Altres conceptes 8,96 €

m3E3F515H3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 6  €93,42

B065960B 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

 €76,49400

Altres conceptes 16,93 €

kgE3FB3000 Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P- 7  €1,18

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00665
Altres conceptes 1,17 €

m2E3FD1100 Encofrat amb plafó metàl�lic per a encepsP- 8  €23,00

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,28987
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D81480 Plafó metàl�lic de 50x100 cm per a 50 usos  €1,25664
B0DZA000 Desencofrant  €0,13150
B0DZP4000 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x100 cm  €0,33000

Altres conceptes 19,47 €

m2E3Z113T1 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 9  €15,55

B06NLA2B Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

 €9,69413

Altres conceptes 5,86 €

m3E45118G3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 10  €111,48

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €73,01700

Altres conceptes 38,46 €
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m3E45218G3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 11  €99,94

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €73,01700

Altres conceptes 26,92 €

m3E45318G3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 12  €106,03

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €69,54000

Altres conceptes 36,49 €

m3E45C18G3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 13  €95,08

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €70,93080

Altres conceptes 24,15 €

kgE4B14000 Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 14  €1,22

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00545
Altres conceptes 1,21 €

kgE4B24000 Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P- 15  €1,41

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,40 €

kgE4B36000 Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 16  €1,36

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00981
Altres conceptes 1,35 €

kgE4BC4000 Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 17  €1,41

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,40 €

m2E4D11123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 18  €24,36

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,09416
B0D81250 Plafó metàl�lic de 50x50 cm per a 20 usos  €3,02400
B0DZA000 Desencofrant  €0,26300
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x50 cm  €0,22000

Altres conceptes 20,76 €

m2E4D21106 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de 50x250
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 6 m

P- 19  €32,52

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,89870
B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,08646
B0D629A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,20745
B0D81680 Plafó metàl�lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,32804
B0DZA000 Desencofrant  €0,21040
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x250 cm  €0,50000
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Altres conceptes 29,17 €

m2E4D31505 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m

P- 20  €30,89

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,51557
B0D629A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,62031
B0D81480 Plafó metàl�lic de 50x100 cm per a 50 usos  €1,23379
B0DZA000 Desencofrant  €0,21040
B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x100 cm  €0,33000

Altres conceptes 27,86 €

m2E4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb
tauler de fusta de pi

P- 21  €34,80

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42570
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D629A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,31015
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,39700
B0DZA000 Desencofrant  €0,10520

Altres conceptes 32,04 €

mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb
la superfície superior acabada amb corindó

P- 22  €78,77

B4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb
la superfície superior acabada amb corindó

 €36,39000

Altres conceptes 42,38 €

mE4PRU011 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x40 cm, de fins
a 7,5 m de llargària, col�locada recolzada

P- 23  €111,66

B4PRU001 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x40 cm, de 7 a
8 m de llargària

 €77,05000

Altres conceptes 34,61 €

mE4PRU012 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x50 cm, de fins
a 7,5 m de llargària, col�locada recolzada

P- 24  €112,73

B4PRU002 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x50 cm, de 7 a
8 m de llargària

 €78,12000

Altres conceptes 34,61 €

m2E5615C40 Lluernaris de plaques de policarbonat cel�lular de 8 mm de gruix i 4 parets,
de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada
a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat,
col�locat

P- 25  €111,76

B0CA5C40 Placa de policarbonat cel�lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm
d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues
cares

 €43,43000

B56Z0005 Perfileria i elements auxiliars per a lluernaris de plaques de policarbonat de 8
a 12 mm de gruix

 €18,60000

Altres conceptes 49,73 €

m2E612T5AV Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2)
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 26  €30,50

B0111000 Aigua  €0,01206
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €1,21922

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

 €4,89600
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Altres conceptes 24,37 €

m2E618451K Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 27  €28,87

B0E244F1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €13,62958

Altres conceptes 15,24 €

m2E8242235 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 28  €25,18

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,15300

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €1,51987
B0FH2172 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411)

 €12,01200

Altres conceptes 11,50 €

m2E9DBU210 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 29  €33,19

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,30000

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €2,17000
B0FHU210 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 26 a 45

peces/m2, preu alt
 €12,65820

Altres conceptes 18,06 €

m2E9DC222V Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma
rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col.locat a l'estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 30  €36,95

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,42750

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €2,17109
B0FH7172 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de

16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)
 €17,48280

Altres conceptes 16,87 €

mE9U21015 Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col�locat amb
morter de ciment 1:6 elaborat a obra

P- 31  €22,61

B9CZ2000 Beurada de color  €0,08600
B9U21015 Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm  €17,16660

Altres conceptes 5,36 €

mE9VZ1211 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I  

P- 32  €23,63

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,11000
B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €1,70991

B0A31000 Clau acer  €0,34500
Altres conceptes 21,47 €

uEANA7186 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

P- 33  €25,29
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BANA7186 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment
de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

 €25,29000

Altres conceptes 0,00 €

uEAQDC286 Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210
cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta,
col�locada

P- 34  €90,47

BAQDC286 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

 €53,13000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €15,09000
Altres conceptes 22,25 €

uED351740 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col�locat

P- 35  €169,39

BD351740 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides
interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a
4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

 €144,59000

Altres conceptes 24,80 €

mEFB17655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons
de la rasa

P- 36  €11,32

BFB17600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,07100

BFWB1705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,78800

BFYB1705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,04000

Altres conceptes 8,42 €

mEFB18655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons
de la rasa

P- 37  €13,56

BFB18600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,64220

BFWB1805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €2,50800

BFYB1805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,05000

Altres conceptes 9,36 €

mEFB19655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons
de la rasa

P- 38  €16,72

BFB19600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €2,60100

BFWB1905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €3,73200

BFYB1905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,09000

Altres conceptes 10,30 €

mEFB1C655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons
de la rasa

P- 39  €30,74

BFB1C600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €5,27340
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BFWB1C05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €11,72700

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

 €0,17000

Altres conceptes 13,57 €

mEFB1E655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat
al fons de la rasa

P- 40  €47,97

BFB1E600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €7,46640

BFWB1E05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €25,27200

BFYB1E05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,26000

Altres conceptes 14,97 €

mEG319234 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col�locat en tub

P- 41  €1,70

BG319230 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €0,99960

Altres conceptes 0,70 €

uEJ7117Q3 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat,
col�locat sobre bancada d'obra de fàbrica de ceràmica

P- 42  €2.804,26

BJ7117Q0 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 25000 l de capacitat  €2.172,00000
Altres conceptes 632,26 €

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

P- 43  €207,07

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

 €202,27000

Altres conceptes 4,80 €

uEN1294F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16
bar de pressió nominal, de fosa

P- 44  €154,30

BN1294F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16
bar de pressió nominal, de fosa

 €137,45000

Altres conceptes 16,85 €

uEN12B4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16
bar de pressió nominal, de fosa

P- 45  €229,42

BN12B4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16
bar de pressió nominal, de fosa

 €198,53000

Altres conceptes 30,89 €

uEN12D424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 46  €251,64

BN12D420 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

 €184,71000

Altres conceptes 66,93 €

uEN722D33 Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i
kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a
la vàlvula, instal�lada i connectada

P- 47  €682,97

BN722D33 Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i
kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat
a la vàlvula

 €612,77000
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Altres conceptes 70,20 €

uEN74AC17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 48  €165,08

BN74AC10 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà

 €151,04000

Altres conceptes 14,04 €

uEN8393E4 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 49  €75,18

BN8393E0 Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt

 €68,16000

Altres conceptes 7,02 €

uENE29300 Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
de fosa i muntat embridat

P- 50  €100,40

BNE29300 Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de fosa

 €77,00000

Altres conceptes 23,40 €

uENE2D300 Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
de fosa i muntat embridat

P- 51  €217,65

BNE2D300 Filtre colador per a muntar embridat, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de fosa

 €177,87000

Altres conceptes 39,78 €

uENH4B727 Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment

P- 52  €1.852,37

BNH4B720 Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim,
de pressió màxima 3,5 bar, preu alt

 €1.711,97000

Altres conceptes 140,40 €

mF6A17EA3 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor de 2,5x1,5 m de
perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm,
i pals de tub de 50x30x2 mm, col�locats cada 2,65 m sobre daus de formigó

P- 53  €47,46

B6A17EA3 Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer pintat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de
40x40x4 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de
50x30x2 mm col�locats cada 2,65 m

 €32,70000

Altres conceptes 14,76 €

uFJS23421 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent
de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat

P- 54  €139,99

BJS23420 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent
de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb memòria de sector

 €99,71000

BJSW1130 Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1´´  €7,52000
Altres conceptes 32,76 €

uFJSA3181 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat   

P- 55  €200,70

BJSA3180 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions

 €172,74000
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Altres conceptes 27,96 €

m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 56  €67,18

BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €61,39980

Altres conceptes 5,78 €

m3FR3P9132 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 57  €37,05

B0331300 Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm  €28,37520
Altres conceptes 8,67 €

m3FR3P9161 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 58  €35,55

B0331600 Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm  €30,59490
Altres conceptes 4,96 €

m3FR3P9181 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 59  €36,62

B0331800 Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm  €31,66013
Altres conceptes 4,96 €

m3FR3PA561 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 60  €117,32

BR3P5600 Grava de riu, de 18 a 25 mm  €112,36575
Altres conceptes 4,95 €

m2FR714A0G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ
07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i
superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

P- 61  €0,37

BR4U1G00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N  €0,18375
Altres conceptes 0,19 €

m3G2422067 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

P- 62  €4,97

Altres conceptes 4,97 €

kgG4416116 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

P- 63  €2,39

B44Z6022 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i galvanitzat

 €1,51000

Altres conceptes 0,88 €

kgG4446121 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

P- 64  €1,80

B44Z6021 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,90000

Altres conceptes 0,90 €

mG4AA1131 Cordó no adherent plastificat, amb beina de plàstic i greixat interiorment amb
una secció d'acer d'alta resistència (més de 185 kN) de 0,5´´, i connector
monocordó, per a tesat d'estructures circulars

P- 65  €1,92

B0B4C110 Cordó no adherent, plastificat, amb embolcall de plàstic i greixat interiorment,
amb una secció d'acer d'alta resistència (més de 185 kN) de 0,5´´

 €1,66100
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Altres conceptes 0,26 €

mGB15A281 Barana d'1 mòdul amb travesser d'un tram amb travesser, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm
d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2
muntants de platina, col�locada amb fixacions mecàniques

P- 66  €378,73

BB15A280 Barana LINEA de SANTA & COLE o similar, d'1 tram amb travesser, de 3,06
m de llargària total. Suport format per dues platines d'acer inoxidable AISI
304 acabat esmerilat, unides amb cargols d'acer inoxidable de cap
avellanada Allen, i passamans de tub de Ø 84 mm o Ø 73 mm i 2 mm de
gruix del mateix material polit. La barana s'entrega desmuntada en dues
parts: suport i tub. Amb l'element s'adjunten les instruccions de muntatge i la
cargoleria de fixació. El suport s'encasta 100 mm al paviment i es fixa amb
una platina de 125x125x5 mm i cargols d'acer inoxidable. No necessita
manteniment. Pes: 49 kg. Transport, muntatge i col�locació no inclosos., ref.
1192 de la serie Barana Línea d'un tram amb travesser de SANTA&COLE

 €369,28000

Altres conceptes 9,45 €

mGD4L2000 Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de seccióP- 67  €243,37

BD4L2000 Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció  €218,49000
Altres conceptes 24,88 €

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 68  €5,93

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €5,93000

Altres conceptes 0,00 €

uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 69  €7,01

B1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables
amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €7,01000

Altres conceptes 0,00 €

uH1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl�lica,
homologades segons UNE-EN 1731

P- 70  €3,74

B1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela
metàl�lica, homologades segons UNE-EN 1731

 €3,74000

Altres conceptes 0,00 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl�lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

P- 71  €12,75

B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl�lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

 €12,75000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 72  €0,23

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,23000

Altres conceptes 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 73  €18,94
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B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €18,94000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 74  €1,61

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,61000
Altres conceptes 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 75  €12,05

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €12,05000
Altres conceptes 0,00 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 76  €0,98

B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

 €0,98000

Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 77  €2,39

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,39000

Altres conceptes 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 78  €10,91

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

 €10,91000

Altres conceptes 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 79  €6,05

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €6,05000

Altres conceptes 0,00 €

uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 80  €6,34

B1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €6,34000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 81  €22,99

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €22,99000

Altres conceptes 0,00 €
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uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 82  €2,41

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,41000

Altres conceptes 0,00 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 83  €14,13

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €14,13000
Altres conceptes 0,00 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 84  €31,42

B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

 €31,42000

Altres conceptes 0,00 €

uH147L025 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac químic

P- 85  €25,36

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €3,96000
B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda

d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
 €19,00000

Altres conceptes 2,40 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 86  €23,23

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €23,23000
Altres conceptes 0,00 €

uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

P- 87  €18,02

B1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

 €18,02000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

P- 88  €18,02

B1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

 €18,02000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl�liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

P- 89  €16,95

B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl�liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €16,95000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 90  €6,31

B1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

 €6,31000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 91  €6,31

B1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

 €6,31000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN
340Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN
340

P- 92  €7,50

B1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

 €7,50000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

P- 93  €7,50

B1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

 €7,50000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483555 Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%),
amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl�liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348  

P- 94  €7,55

B1483555 Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%),
amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl�liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €7,55000

Altres conceptes 0,00 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 95  €2,20

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,20000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 96  €13,24

B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  €13,24000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 97  €18,12

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €18,12000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 98  €4,39

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €4,39000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

P- 99  €13,09

B1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

 €13,09000

Altres conceptes 0,00 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 100  €21,74

B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

 €21,74000

Altres conceptes 0,00 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 101  €6,69

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,50500
B1526EK6 Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa

per al sostre, per a 15 usos
 €0,77500

Altres conceptes 4,41 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 102  €0,23

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

 €0,03000

Altres conceptes 0,20 €

uH15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment color ambreP- 103  €54,15

B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment color ambre  €54,15000
Altres conceptes 0,00 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 104  €44,50

Altres conceptes 44,50 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 105  €20,26

Altres conceptes 20,26 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 106  €24,00

Altres conceptes 24,00 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 107  €28,10

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €8,04000

Altres conceptes 20,06 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 108  €43,34

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €13,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €9,77000
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Altres conceptes 20,26 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 109  €1,56

BBC19000 Cinta d'abalisament  €0,16000
Altres conceptes 1,40 €

mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de
lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 110  €125,90

BQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de
lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €125,90000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 111  €101,19

BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €101,19000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 112  €110,39

BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €110,39000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 113  €58,55

BQU22303 Armari metàl�lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €53,41000

Altres conceptes 5,14 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 114  €15,01

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos  €11,93000
Altres conceptes 3,08 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 115  €30,13

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos

 €22,93750
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Altres conceptes 7,19 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 116  €115,98

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €108,78000
Altres conceptes 7,20 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 117  €91,16

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €90,12000
Altres conceptes 1,04 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 118  €54,92

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €52,91000
Altres conceptes 2,01 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 119  €1,96

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,93000
Altres conceptes 1,03 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball  

P- 120  €116,95

BQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €116,95000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 121  €77,49

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €77,49000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 122  €35,25

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €35,25000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 123  €20,26

Altres conceptes 20,26 €

uJ0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7133

P- 124  €28,96

BV132101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7133

 €28,96000

Altres conceptes 0,00 €

uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 933-1

P- 125  €30,72

BV134L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 933-1

 €30,72000

Altres conceptes 0,00 €

uJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 126  €183,16

BV13A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

 €183,16000

Altres conceptes 0,00 €
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uJ030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

P- 127  €183,27

BV13BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

 €183,27000

Altres conceptes 0,00 €

uJ030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 128  €97,19

BV13D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1

 €97,19000

Altres conceptes 0,00 €

uJ030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 129  €161,49

BV13F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

 €161,49000

Altres conceptes 0,00 €

uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3  

P- 130  €43,05

BV13KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

 €43,05000

Altres conceptes 0,00 €

uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-6

P- 131  €60,78

BV13830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6

 €60,78000

Altres conceptes 0,00 €

uJ031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1367-2

P- 132  €127,49

BV13C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons
la norma UNE-EN 1367-2

 €127,49000

Altres conceptes 0,00 €

uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 133  €32,65

BV13E30A Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

 €32,65000

Altres conceptes 0,00 €

uJ031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8

P- 134  €24,22

BV13F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8

 €24,22000

Altres conceptes 0,00 €

uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 83115

P- 135  €128,80

BV13H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 83115

 €128,80000

Altres conceptes 0,00 €

uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134

P- 136  €52,43
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BV133202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134

 €52,43000

Altres conceptes 0,00 €

uJ0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4

P- 137  €56,53

BV137206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4

 €56,53000

Altres conceptes 0,00 €

uJ0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-6

P- 138  €60,78

BV138207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-6

 €60,78000

Altres conceptes 0,00 €

uJ0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2

P- 139  €93,13

BV139208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2

 €93,13000

Altres conceptes 0,00 €

uJ032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1367-2

P- 140  €127,49

BV13C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1367-2

 €127,49000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101

P- 141  €30,72

BV1D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101

 €30,72000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE
d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 152

P- 142  €19,12

BV1D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE
d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 152

 €19,12000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103

P- 143  €35,01

BV1D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103

 €35,01000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103500

P- 144  €46,43

BV1D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103500

 €46,43000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

P- 145  €62,53

BV1D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

 €62,53000

Altres conceptes 0,00 €
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uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 146  €116,02

BV1D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

 €116,02000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115  P- 147  €78,55

BV1DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115   €78,55000
Altres conceptes 0,00 €

uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204  

P- 148  €41,82

BV1DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204  

 €41,82000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03DM10X Assaig de col�lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254P- 149  €85,86

BV1DM10X Assaig de col�lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254  €85,86000
Altres conceptes 0,00 €

uJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT
114  

P- 150  €37,78

BV1DN10Z Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT
114  

 €37,78000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P- 151  €13,23

BV1DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15

 €13,23000

Altres conceptes 0,00 €

uJ03DY20G Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103602

P- 152  €79,53

BV1DY20G Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103602

 €79,53000

Altres conceptes 0,00 €

uJ060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

P- 153  €80,28

BV21760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

 €80,28000

Altres conceptes 0,00 €

uJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

P- 154  €96,18

BV21770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

 €96,18000

Altres conceptes 0,00 €
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uJ0712103 Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter
fresc, segons la norma UNE 83811

P- 155  €25,01

BV222103 Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter
fresc, segons la norma UNE 83811

 €25,01000

Altres conceptes 0,00 €

uJ071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

P- 156  €98,58

BV22530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

 €98,58000

Altres conceptes 0,00 €

uJ0E16606 Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de
morter de ciment , segons norma UNE-EN 772-1

P- 157  €224,42

BV286606 Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de
morter de ciment , segons norma UNE-EN 772-1

 €224,42000

Altres conceptes 0,00 €

uJ89X6602 Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461

P- 158  €49,62

BV2K6602 Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461

 €49,62000

Altres conceptes 0,00 €

uJ89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel�lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461

P- 159  €42,10

BV2KA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel�lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461

 €42,10000

Altres conceptes 0,00 €

uJ89Z430F Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma
UNE-EN ISO 2409

P- 160  €66,52

BV2J430F Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma
UNE-EN ISO 2409

 €66,52000

Altres conceptes 0,00 €

uJ89ZN10B Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la
norma INTA 16.02.26

P- 161  €17,59

BV2JN10B Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la
norma INTA 16.02.26

 €17,59000

Altres conceptes 0,00 €

uJ89ZSH0M Determinació del gruix de pel�lícula d'un recobriment de pintura sobre un
element metàl�lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808

P- 162  €6,61

BV2JSH0M Determinació del gruix de pel�lícula d'un recobriment de pintura sobre un
element metàl�lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808

 €6,61000

Altres conceptes 0,00 €

uJA11SM0M Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons
norma UNE-EN 10218-1

P- 163  €39,32

BV25SM0M Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons
norma UNE-EN 10218-1

 €39,32000

Altres conceptes 0,00 €

uJA11TM0N Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del
pas de malla de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN
10223-7

P- 164  €32,60

BV25TM0N Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del
pas de malla de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN
10223-7

 €32,60000
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

Altres conceptes 0,00 €

uJB121600 Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl�lica o
mixta

P- 165  €85,50

BV2B1600 Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl�lica o
mixta

 €85,50000

Altres conceptes 0,00 €

uJFV24E10 Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de
xarxes de canonades

P- 166  €587,11

BVAF4E10 Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de
xarxes de canonades

 €587,11000

Altres conceptes 0,00 €

uJGVD3K30 Jornada de proves de comprovació de la instal�lació de connexió a terra de
baixa tensió, incloent: resistència de la connexió a terra de baixa tensió,
independència elèctrica respecte les altres connexions a terra (A.T., etc.),
continuitat elèctrica de les masses i estructures metàl�liques amb la xarxa de
terres i sistema de connexió a terra flotant en els elements de control

P- 167  €587,11

BVAG3K30 Jornada de proves de comprovació de la instal�lació de connexió a terra de
baixa tensió, incloent: resistència de la connexió a terra de baixa tensió,
independència elèctrica respecte les altres connexions a terra (A.T., etc.),
continuitat elèctrica de les masses i estructures metàl�liques amb la xarxa de
terres i sistema de connexió a terra flotant en els elements de control

 €587,11000

Altres conceptes 0,00 €

uJHV13K40 Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior,
incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009,
verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les columnes i suports,
comprovació del nivell mig d'il�luminació i funcionament correcte del sistema
d'encesa

P- 168  €587,11

BVAH3K40 Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior,
incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009,
verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les columnes i suports,
comprovació del nivell mig d'il�luminació i funcionament correcte del sistema
d'encesa

 €587,11000

Altres conceptes 0,00 €

uJJV19202 Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal�lació de lampisteria, segons exigències del Projecte
i del CTE

P- 169  €600,00

BVAJ9202 Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal�lació de lampisteria, segons exigències del
Projecte i del CTE

 €600,00000

Altres conceptes 0,00 €

uJMV93K70 Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal�lació contra
sobretensions de xarxa i parallamps

P- 170  €587,11

BVAM3K70 Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal�lació contra
sobretensions de xarxa i parallamps

 €587,11000

Altres conceptes 0,00 €

uKQS29998 Subministrament i col�locació de joc de banderins de còrner flexibles de
material plàstic en color a escollir per la direcció facultativa, inclosa part
proporcional de fonamentació del mateix, totamlent col�locada la unitat.

P- 171  €57,35

Altres conceptes 57,35 €

uKQS29999 Subministrament i col�locació de porteria reglamentàries de futbol 11 format
per tub d'alumini lacat en blanc, secció ovalada 120x100mm, inclòs ganxo
PVX per a fixació de xarxa de nylon de 5mm, inclosa aquesta i fonamentació
i ajudes de paleteria. Totalment col�locada la unitat.

P- 172  €732,89



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant A ndreu

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 21

Altres conceptes 732,89 €
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OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 3 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA000007 u Demolició edificacions existents (P - 0) 200.000,0001,00 200.000,00

TITOL 3TOTAL 01.01.01 200.000,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

14.400,0003,12 44.928,00

2 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 10 km (P - 62)

14.400,0004,97 71.568,00

TITOL 3TOTAL 01.01.02 116.496,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 FONAMENTACIONS01

TITOL 4 PART CENTRAL TRIBUNA OEST01

TITOL 5 ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

19.066,1001,18 22.498,00

2 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 6)

230,64093,42 21.546,39

3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

203,20015,55 3.159,76

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a enceps (P - 8) 37,80023,00 869,40

TITOL 5TOTAL 01.02.01.01.01 48.073,55

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 FONAMENTACIONS01

TITOL 4 PART CENTRAL TRIBUNA OEST01

TITOL 5 BIGUES DE LLIGAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot (P - 5)

17,97085,45 1.535,54

2 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

4,49015,55 69,82

3 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

3.650,4801,18 4.307,57

Euro
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4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a enceps (P - 8) 89,85023,00 2.066,55

TITOL 5TOTAL 01.02.01.01.02 7.979,48

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 FONAMENTACIONS01

TITOL 4 EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADI02

TITOL 5 ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

171.594,9001,18 202.481,98

2 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 6)

2.075,76093,42 193.917,50

3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

1.828,80015,55 28.437,84

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a enceps (P - 8) 340,20023,00 7.824,60

TITOL 5TOTAL 01.02.01.02.01 432.661,92

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 FONAMENTACIONS01

TITOL 4 EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADI02

TITOL 5 BIGUES DE LLIGAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot (P - 5)

161,73085,45 13.819,83

2 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

40,41015,55 628,38

3 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

32.854,3201,18 38.768,10

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a enceps (P - 8) 808,65023,00 18.598,95

TITOL 5TOTAL 01.02.01.02.02 71.815,26

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 PART CENTRAL TRIBUNA OEST01

TITOL 6 PLANTA -101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
11)

15,00099,94 1.499,10

2 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

0,960111,48 107,02

Euro
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3 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

42,970106,03 4.556,11

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

137,38095,08 13.062,09

5 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)

512,0001,41 721,92

6 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

601,0001,22 733,22

7 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

3.838,0001,36 5.219,68

8 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

11.649,0001,41 16.425,09

9 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

8,00024,36 194,88

10 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

251,18030,89 7.758,95

11 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
una cara, d'alçària <= 6 m (P - 19)

75,00032,52 2.439,00

12 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

686,69034,80 23.896,81

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.01.01 76.613,87

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 PART CENTRAL TRIBUNA OEST01

TITOL 6 PLANTA 002

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
11)

49,50099,94 4.947,03

2 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

15,840111,48 1.765,84

3 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

39,510106,03 4.189,25

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

138,37095,08 13.156,22

5 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)

1.823,0001,41 2.570,43

6 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1.843,0001,22 2.248,46

7 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

3.084,0001,36 4.194,24

Euro
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8 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

11.135,0001,41 15.700,35

9 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

140,00024,36 3.410,40

10 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

241,95030,89 7.473,84

11 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
una cara, d'alçària <= 6 m (P - 19)

247,50032,52 8.048,70

12 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

691,86034,80 24.076,73

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.01.02 91.781,49

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 PART CENTRAL TRIBUNA OEST01

TITOL 6 PLANTA +103

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

11,620111,48 1.295,40

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

25,550106,03 2.709,07

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

61,93095,08 5.888,30

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1.062,0001,22 1.295,64

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

2.074,0001,36 2.820,64

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

5.232,0001,41 7.377,12

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

101,80024,36 2.479,85

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

145,65030,89 4.499,13

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

309,63034,80 10.775,12

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.01.03 39.140,27

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 PART CENTRAL TRIBUNA OEST01

Euro
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TITOL 6 PLANTA +204

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

6,240111,48 695,64

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

12,440106,03 1.319,01

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

20,14095,08 1.914,91

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

606,0001,22 739,32

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

707,0001,36 961,52

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

1.637,0001,41 2.308,17

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

56,40024,36 1.373,90

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

83,18030,89 2.569,43

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

100,70034,80 3.504,36

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.01.04 15.386,26

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 PART CENTRAL TRIBUNA OEST01

TITOL 6 PLANTA +305

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

7,100111,48 791,51

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

17,150106,03 1.818,41

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

19,15095,08 1.820,78

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

661,0001,22 806,42

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

1.260,0001,36 1.713,60

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

1.565,0001,41 2.206,65

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

64,20024,36 1.563,91
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8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

95,74030,89 2.957,41

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

95,73034,80 3.331,40

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.01.05 17.010,09

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADI02

TITOL 6 PLANTA -101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
11)

30,00099,94 2.998,20

2 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

1,920111,48 214,04

3 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

85,940106,03 9.112,22

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

274,76095,08 26.124,18

5 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)

1.024,0001,41 1.443,84

6 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1.202,0001,22 1.466,44

7 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

7.676,0001,36 10.439,36

8 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

23.298,0001,41 32.850,18

9 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

16,00024,36 389,76

10 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

502,36030,89 15.517,90

11 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
una cara, d'alçària <= 6 m (P - 19)

150,00032,52 4.878,00

12 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

1.373,38034,80 47.793,62

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.02.01 153.227,74

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADI02

Euro
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TITOL 6 PLANTA 002

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
11)

99,00099,94 9.894,06

2 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

142,560111,48 15.892,59

3 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

355,590106,03 37.703,21

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

1.245,33095,08 118.405,98

5 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)

3.646,0001,41 5.140,86

6 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

16.587,0001,22 20.236,14

7 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

27.756,0001,36 37.748,16

8 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

100.215,0001,41 141.303,15

9 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

1.260,00024,36 30.693,60

10 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

2.177,55030,89 67.264,52

11 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
una cara, d'alçària <= 6 m (P - 19)

495,00032,52 16.097,40

12 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

6.226,74034,80 216.690,55

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.02.02 717.070,22

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADI02

TITOL 6 PLANTA +103

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

104,580111,48 11.658,58

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

229,950106,03 24.381,60

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

557,37095,08 52.994,74

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

9.558,0001,22 11.660,76
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5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

18.666,0001,36 25.385,76

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

47.088,0001,41 66.394,08

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

916,20024,36 22.318,63

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

1.310,85030,89 40.492,16

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

2.786,67034,80 96.976,12

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.02.03 352.262,43

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADI02

TITOL 6 PLANTA +204

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

31,200111,48 3.478,18

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

62,200106,03 6.595,07

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

100,70095,08 9.574,56

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

3.030,0001,22 3.696,60

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

3.535,0001,36 4.807,60

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

8.185,0001,41 11.540,85

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

282,00024,36 6.869,52

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

415,90030,89 12.847,15

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

503,50034,80 17.521,80

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.02.04 76.931,33

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

TITOL 5 EXTRAPOLACIÓ RESTA ESTADI02

TITOL 6 PLANTA +305

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
10)

35,500111,48 3.957,54

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

85,750106,03 9.092,07

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

95,75095,08 9.103,91

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

3.305,0001,22 4.032,10

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

6.300,0001,36 8.568,00

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

7.825,0001,41 11.033,25

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 18)

321,00024,36 7.819,56

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl�lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 20)

478,70030,89 14.787,04

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 21)

478,65034,80 16.657,02

TITOL 6TOTAL 01.02.02.01.02.05 85.050,49

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 ESTRUCTURA02

TITOL 4 BIGUES DE GRADA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4PRU012 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x50
cm, de fins a 7,5 m de llargària, col�locada recolzada (P - 24)

4.196,338112,73 473.053,18

2 E4PRU011 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x40
cm, de fins a 7,5 m de llargària, col�locada recolzada (P - 23)

2.890,430111,66 322.745,41

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 795.798,59

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 PALETERIA03

TITOL 4 PLANTA -101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA000008 u Treballs de paleteria (P - 0) 50.000,0001,00 50.000,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 50.000,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 PALETERIA03

TITOL 4 PLANTA 002

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc 1.942,11828,87 56.068,95

Euro
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foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica (P - 27)

2 E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 26)

1.329,98330,50 40.564,48

3 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de
forma rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locat a truc
de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 29)

1.055,08633,19 35.018,30

4 E9DC222V m2 Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de
forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col.locat a
l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 30)

283,73036,95 10.483,82

5 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm,
col�locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra (P - 31)

702,48622,61 15.883,21

6 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col�locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 28)

1.100,00025,18 27.698,00

7 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 33)

20,00025,29 505,80

8 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm
d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i
estructura interior de fusta, col�locada (P - 34)

20,00090,47 1.809,40

9 PA000008 u Treballs de paleteria (P - 0) 10.000,0001,00 10.000,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.02 198.031,96

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 PALETERIA03

TITOL 4 PLANTA +103

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica (P - 27)

1.926,28528,87 55.611,85

2 E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 26)

184,97430,50 5.641,71

3 PA000008 u Treballs de paleteria (P - 0) 200.000,0001,00 200.000,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03 261.253,56

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

Euro
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TITOL 3 PALETERIA03

TITOL 4 PLANTA +204

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica (P - 27)

1.926,28528,87 55.611,85

2 E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 26)

184,97430,50 5.641,71

3 PA000008 u Treballs de paleteria (P - 0) 95.000,0001,00 95.000,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.04 156.253,56

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA INTERNA02

TITOL 3 PALETERIA03

TITOL 4 PLANTA +305

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 26)

523,71530,50 15.973,31

2 PA000008 u Treballs de paleteria (P - 0) 75.000,0001,00 75.000,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.05 90.973,31

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ESTRUCTURA DE COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4416116 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura (P - 63)

27.276,1102,39 65.189,90

2 G4446121 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra (P - 64)

10.860,3741,80 19.548,67

3 G4AA1131 m Cordó no adherent plastificat, amb beina de plàstic i greixat
interiorment amb una secció d'acer d'alta resistència (més de 185
kN) de 0,5´´, i connector monocordó, per a tesat d'estructures
circulars (P - 65)

1.006,2801,92 1.932,06

4 E5615C40 m2 Lluernaris de plaques de policarbonat cel�lular de 8 mm de gruix i
4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil
d'alumini i junts d'estanqueïtat, col�locat (P - 25)

4.058,267111,76 453.551,92

CAPÍTOLTOTAL 01.03 540.222,55

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL TERRENY DE JOC04

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

1.889,2203,12 5.894,37

2 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PN (P - 4)

8.436,0000,28 2.362,08

3 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 10 km (P - 62)

1.889,2204,97 9.389,42

TITOL 3TOTAL 01.04.01 17.645,87

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL TERRENY DE JOC04

TITOL 3 DRENATGE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 2)

670,5577,15 4.794,48

2 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió (P - 3)

161,0526,25 1.006,58

3 FR3P9132 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 57)

41,78737,05 1.548,21

4 FR3P9161 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 58)

41,78735,55 1.485,53

5 FR3P9181 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 59)

41,78736,62 1.530,24

6 GD4L2000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de
secció (P - 67)

202,400243,37 49.258,09

7 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides
interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat (P - 35)

24,000169,39 4.065,36

TITOL 3TOTAL 01.04.02 63.688,49

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL TERRENY DE JOC04

TITOL 3 XARXA DE REG03

TITOL 4 ESCOMESA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal
(P - 43)

1,000207,07 207,07

2 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50
mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 44)

2,000154,30 308,60

3 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa i muntat embridat (P - 50)

1,000100,40 100,40
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4 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50
mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima
200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 49)

1,00075,18 75,18

5 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa (P - 39)

80,00030,74 2.459,20

TITOL 4TOTAL 01.04.03.01 3.150,45

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL TERRENY DE JOC04

TITOL 3 XARXA DE REG03

TITOL 4 EQUIPS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ7117Q3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de
capacitat, col�locat sobre bancada d'obra de fàbrica de ceràmica
(P - 42)

1,0002.804,26 2.804,26

2 FJSA3181 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat    (P - 55)

1,000200,70 200,70

3 ENH4B727 u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com
a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada
superficialment (P - 52)

1,0001.852,37 1.852,37

4 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal
100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de
senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal�lada i connectada (P - 47)

1,000682,97 682,97

5 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa (P - 40)

10,00047,97 479,70

6 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 46)

3,000251,64 754,92

7 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa i muntat embridat (P - 51)

1,000217,65 217,65

TITOL 4TOTAL 01.04.03.02 6.992,57

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL TERRENY DE JOC04

TITOL 3 XARXA DE REG03

TITOL 4 XARXA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 2)

128,3207,15 917,49

2 EFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa (P - 36)

198,00011,32 2.241,36

3 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre 235,00013,56 3.186,60
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nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa (P - 37)

4 EFB19655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa (P - 38)

75,00016,72 1.254,00

5 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa (P - 39)

283,80030,74 8.724,01

6 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80
mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 45)

7,000229,42 1.605,94

7 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment (P - 48)

2,000165,08 330,16

8 FJS23421 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb
cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de
diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector,
connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 54)

35,000139,99 4.899,65

9 EG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col�locat en tub (P - 41)

791,8001,70 1.346,06

TITOL 4TOTAL 01.04.03.03 24.505,27

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL TERRENY DE JOC04

TITOL 3 GESPA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR714A0G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un
pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega
(P - 61)

8.588,0000,37 3.177,56

2 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 56)

1.288,20067,18 86.541,28

3 FR3P9161 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 58)

429,40035,55 15.265,17

4 FR3PA561 m3 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana (P - 60)

1.824,950117,32 214.103,13

TITOL 3TOTAL 01.04.04 319.087,14

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL TERRENY DE JOC04

TITOL 3 ALTRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KQS29999 u Subministrament i col�locació de porteria reglamentàries de futbol
11 format per tub d'alumini lacat en blanc, secció ovalada
120x100mm, inclòs ganxo PVX per a fixació de xarxa de nylon
de 5mm, inclosa aquesta i fonamentació i ajudes de paleteria.
Totalment col�locada la unitat. (P - 172)

2,000732,89 1.465,78

Euro



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.: 15

2 KQS29998 u Subministrament i col�locació de joc de banderins de còrner
flexibles de material plàstic en color a escollir per la direcció
facultativa, inclosa part proporcional de fonamentació del mateix,
totamlent col�locada la unitat. (P - 171)

4,00057,35 229,40

3 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica (P - 27)

368,00028,87 10.624,16

TITOL 3TOTAL 01.04.05 12.319,34

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ENLLUMENAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA000009 u Torres d'enllumenat (P - 0) 4,000100.000,00 400.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 400.000,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ZONA DE GRADES06

TITOL 3 SEIENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA000001 u Seient de plàstic per a recintes esportius (P - 0) 11.500,00042,05 483.575,00

TITOL 3TOTAL 01.06.01 483.575,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ZONA DE GRADES06

TITOL 3 VIDEOMARCADOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA000004 u Videomarcador esportiu electrònic per a exterior, de 2,50 m
d'altura i 7,5 m d'ample, per a la seva utilització en exteriors, amb
llum solar. Inclou taula de control i comandament controlat per
microprocessador en funcionament a 11.059 MHz i pantalla de
LCD per a programació inclosa dins de maleta de transport (P -
0)

2,000228.000,00 456.000,00

TITOL 3TOTAL 01.06.02 456.000,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ZONA DE GRADES06

TITOL 3 BARANES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB15A281 m Barana d'1 mòdul amb travesser d'un tram amb travesser, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m
de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col�locada amb
fixacions mecàniques (P - 66)

1.280,315378,73 484.893,70

TITOL 3TOTAL 01.06.03 484.893,70

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01
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CAPÍTOL ZONA DE GRADES06

TITOL 3 ESCALES DE GRADA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I   (P - 32)

1.508,40023,63 35.643,49

TITOL 3TOTAL 01.06.04 35.643,49

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ZONA DE GRADES06

TITOL 3 PASSADÍS DE GRADA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

201,53495,08 19.161,85

2 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 22)

104,98878,77 8.269,90

3 E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 26)

220,41030,50 6.722,51

TITOL 3TOTAL 01.06.05 34.154,26

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL ZONA DE GRADES06

TITOL 3 MURS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica (P - 27)

243,88728,87 7.041,02

TITOL 3TOTAL 01.06.06 7.041,02

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 FAÇANES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2 (P - 153)

2,00080,28 160,56

2 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra
de morter fresc, segons la norma UNE 83811 (P - 155)

4,00025,01 100,04

3 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma
UNE-EN 1015-11 (P - 156)

6,00098,58 591,48

TITOL 3TOTAL 01.07.01 852,08
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OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel�lícula d'un recobriment de pintura
sobre un element metàl�lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808
(P - 162)

6,0006,61 39,66

2 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura,
segons la norma INTA 16.02.26 (P - 161)

2,00017,59 35,18

3 J89Z430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la
norma UNE-EN ISO 2409 (P - 160)

2,00066,52 133,04

TITOL 3TOTAL 01.07.02 207,88

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 PAVIMENTS EXTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2 (P - 154)

2,00096,18 192,36

TITOL 3TOTAL 01.07.03 192,36

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JFV24E10 u Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió
en trams de xarxes de canonades (P - 166)

1,000587,11 587,11

2 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 146)

2,000116,02 232,04

3 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115   (P - 147)

2,00078,55 157,10

4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
(P - 151)

8,00013,23 105,84

5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 141)

2,00030,72 61,44

6 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103
(P - 143)

2,00035,01 70,02

7 J03DM10X u Assaig de col�lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 149) 2,00085,86 171,72

8 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 144)

2,00046,43 92,86

9 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204   (P - 148)

2,00041,82 83,64

Euro
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10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 145)

2,00062,53 125,06

TITOL 3TOTAL 01.07.04 1.686,83

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 AIGUA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJV19202 u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal�lació de lampisteria, segons exigències
del Projecte i del CTE (P - 169)

1,000600,00 600,00

TITOL 3TOTAL 01.07.05 600,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 ELECTRICITAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JGVD3K30 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació de connexió
a terra de baixa tensió, incloent: resistència de la connexió a terra
de baixa tensió, independència elèctrica respecte les altres
connexions a terra (A.T., etc.), continuitat elèctrica de les masses
i estructures metàl�liques amb la xarxa de terres i sistema de
connexió a terra flotant en els elements de control (P - 167)

1,000587,11 587,11

2 JMV93K70 u Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal�lació
contra sobretensions de xarxa i parallamps (P - 170)

1,000587,11 587,11

TITOL 3TOTAL 01.07.06 1.174,22

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 ESTRUCTURA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 137)

2,00056,53 113,06

2 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 (P -
136)

2,00052,43 104,86

3 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 133)

2,00032,65 65,30

4 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma
UNE-EN 1015-11 (P - 156)

16,00098,58 1.577,28

5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 126)

2,000183,16 366,32

6 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 (P
- 134)

2,00024,22 48,44

7 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P -
135)

2,000128,80 257,60
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8 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2 (P - 153)

2,00080,28 160,56

9 J030D10A u Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard
d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 128)

2,00097,19 194,38

10 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra
de morter fresc, segons la norma UNE 83811 (P - 155)

16,00025,01 400,16

11 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 129)

2,000161,49 322,98

12 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat
sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 132)

2,000127,49 254,98

13 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 131)

2,00060,78 121,56

14 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 933-3   (P - 130)

2,00043,05 86,10

15 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i
àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-1, UNE 146507-2 (P - 127)

2,000183,27 366,54

16 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat
sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 140)

2,000127,49 254,98

17 J0E16606 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de
sis blocs de morter de ciment , segons norma UNE-EN 772-1 (P -
157)

2,000224,42 448,84

18 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 139)

2,00093,13 186,26

19 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 125)

2,00030,72 61,44

20 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 138)

2,00060,78 121,56

21 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 7133 (P - 124)

2,00028,96 57,92

TITOL 3TOTAL 01.07.07 5.571,12

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 152 (P -
142)

3,00019,12 57,36

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 141)

3,00030,72 92,16
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3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103
(P - 143)

3,00035,01 105,03

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 145)

6,00062,53 375,18

5 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
(P - 151)

50,00013,23 661,50

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204   (P - 148)

2,00041,82 83,64

TITOL 3TOTAL 01.07.08 1.374,87

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 TANQUES I REIXATS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel�lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 159)

3,00042,10 126,30

2 JB121600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl�lica o mixta (P - 165)

2,00085,50 171,00

3 J89X6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 158)

3,00049,62 148,86

4 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció
segons norma UNE-EN 10218-1 (P - 163)

2,00039,32 78,64

5 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2 (P - 153)

2,00080,28 160,56

6 JA11TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels
filferros i del pas de malla de malles de tancament i protecció
segons norma UNE-EN 10223-7 (P - 164)

2,00032,60 65,20

7 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra
de morter fresc, segons la norma UNE 83811 (P - 155)

2,00025,01 50,02

8 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma
UNE-EN 1015-11 (P - 156)

2,00098,58 197,16

TITOL 3TOTAL 01.07.09 997,74

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 ENLLUMENAT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat
exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries
segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat
de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig
d'il�luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa (P -
168)

1,000587,11 587,11

TITOL 3TOTAL 01.07.10 587,11
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OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

TITOL 3 XARXA DE REG11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 145)

1,00062,53 62,53

2 J03DY20G u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103602 (P - 152)

1,00079,53 79,53

3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
(P - 151)

5,00013,23 66,15

4 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la
norma NLT 114   (P - 150)

1,00037,78 37,78

TITOL 3TOTAL 01.07.11 245,99

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

TITOL 3 PROTECCIONS COL�LECTIVES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)

100,0006,69 669,00

2 F6A17EA3 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor de
2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm,
col�locats cada 2,65 m sobre daus de formigó (P - 53)

550,00047,46 26.103,00

TITOL 3TOTAL 01.08.01 26.772,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 68)

40,0005,93 237,20

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 69)

4,0007,01 28,04

3 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl�lica, homologades segons
UNE-EN 1731 (P - 70)

4,0003,74 14,96

4 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 76)

8,0000,98 7,84

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl�lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 71)

4,00012,75 51,00

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 72)

40,0000,23 9,20
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7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
73)

8,00018,94 151,52

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 74)

8,0001,61 12,88

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 75)

8,00012,05 96,40

10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
78)

25,00010,91 272,75

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 77)

40,0002,39 95,60

12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 79)

25,0006,05 151,25

13 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 80)

20,0006,34 126,80

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl�lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 81)

10,00022,99 229,90

15 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 82)

10,0002,41 24,10

16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 83) 8,00014,13 113,04

17 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 84)

4,00031,42 125,68

18 H147L025 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac químic (P - 85)

10,00025,36 253,60

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 86) 20,00023,23 464,60

20 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 87)

10,00018,02 180,20

21 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 88)

10,00018,02 180,20

22 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl�liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
(P - 89)

10,00016,95 169,50
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23 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 90)

10,0006,31 63,10

24 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 91)

10,0006,31 63,10

25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 95) 40,0002,20 88,00

26 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 96)

10,00013,24 132,40

27 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 97)

10,00018,12 181,20

28 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340Pantalons de treball per a
construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P -
92)

10,0007,50 75,00

29 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 93)

10,0007,50 75,00

30 H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl�liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348   (P - 94)

10,0007,55 75,50

31 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 99)

10,00013,09 130,90

32 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 100)

4,00021,74 86,96

33 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 98)

10,0004,39 43,90

TITOL 3TOTAL 01.08.02 4.011,32

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

TITOL 3 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT DE L'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 107)

10,00028,10 281,00

2 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 108)

60,00043,34 2.600,40

3 H15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment color
ambre (P - 103)

6,00054,15 324,90

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 102)

900,0000,23 207,00
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5 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 109)

1.200,0001,56 1.872,00

TITOL 3TOTAL 01.08.03 5.285,30

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

TITOL 3 INSTAL�LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 104)

100,00044,50 4.450,00

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
106)

10,00024,00 240,00

3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1 lavabo
col�lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 110)

40,000125,90 5.036,00

4 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 111)

40,000101,19 4.047,60

5 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal�lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 112)

40,000110,39 4.415,60

6 HQU22301 u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 113)

40,00058,55 2.342,00

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 114)

8,00015,01 120,08

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col�locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 115)

6,00030,13 180,78

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 116)

2,000115,98 231,96

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 117)

2,00091,16 182,32

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 118)

4,00054,92 219,68

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 119)

4,0001,96 7,84

13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacions (P -
123)

200,00020,26 4.052,00

TITOL 3TOTAL 01.08.04 25.525,86

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

Euro



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.: 25

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

TITOL 3 INSTAL�LACIONS I SERVEIS DE PRIMERS AUXILIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball   (P - 120)

2,000116,95 233,90

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 121)

1,00077,49 77,49

TITOL 3TOTAL 01.08.05 311,39

OBRA PRESSUPOST  ESTADI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

TITOL 3 FORMACIÓ I SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 105)

40,00020,26 810,40

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 122) 40,00035,25 1.410,00

TITOL 3TOTAL 01.08.06 2.220,40

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM DEL PRESSUPOST   
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: TITOL 6 Import

Titol 6 01.02.02.01.01.01 Planta -1 76.613,87
Titol 6 01.02.02.01.01.02 Planta 0 91.781,49
Titol 6 01.02.02.01.01.03 Planta +1 39.140,27
Titol 6 01.02.02.01.01.04 Planta +2 15.386,26
Titol 6 01.02.02.01.01.05 Planta +3 17.010,09

01.02.02.01.01 Part central Tribuna OestTitol 5 239.931,98

Titol 6 01.02.02.01.02.01 Planta -1 153.227,74
Titol 6 01.02.02.01.02.02 Planta 0 717.070,22
Titol 6 01.02.02.01.02.03 Planta +1 352.262,43
Titol 6 01.02.02.01.02.04 Planta +2 76.931,33
Titol 6 01.02.02.01.02.05 Planta +3 85.050,49

01.02.02.01.02 Extrapolació resta estadiTitol 5 1.384.542,21

1.624.474,19

NIVELL 5: TITOL 5 Import

Titol 5 01.02.01.01.01 Elements de fonamentació 48.073,55
Titol 5 01.02.01.01.02 Bigues de lligat 7.979,48

01.02.01.01 Part central Tribuna OestTitol 4 56.053,03

Titol 5 01.02.01.02.01 Elements de fonamentació 432.661,92
Titol 5 01.02.01.02.02 Bigues de lligat 71.815,26

01.02.01.02 Extrapolació resta estadiTitol 4 504.477,18

Titol 5 01.02.02.01.01 Part central Tribuna Oest 239.931,98
Titol 5 01.02.02.01.02 Extrapolació resta estadi 1.384.542,21

01.02.02.01 Estructura de formigóTitol 4 1.624.474,19

2.185.004,40

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.02.01.01 Part central Tribuna Oest 56.053,03
Titol 4 01.02.01.02 Extrapolació resta estadi 504.477,18

01.02.01 FonamentacionsTitol 3 560.530,21

Titol 4 01.02.02.01 Estructura de formigó 1.624.474,19
Titol 4 01.02.02.02 Bigues de grada 795.798,59

01.02.02 EstructuraTitol 3 2.420.272,78

Titol 4 01.02.03.01 Planta -1 50.000,00
Titol 4 01.02.03.02 Planta 0 198.031,96
Titol 4 01.02.03.03 Planta +1 261.253,56
Titol 4 01.02.03.04 Planta +2 156.253,56
Titol 4 01.02.03.05 Planta +3 90.973,31

01.02.03 PaleteriaTitol 3 756.512,39

Titol 4 01.04.03.01 Escomesa 3.150,45
Titol 4 01.04.03.02 Equips 6.992,57
Titol 4 01.04.03.03 Xarxa 24.505,27

01.04.03 Xarxa de regTitol 3 34.648,29

3.771.963,67

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Demolicions 200.000,00
Titol 3 01.01.02 Moviments de terres 116.496,00

01.01 Demolicions i moviments de terresCapítol 316.496,00

Euro



Projecte del nou estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 3 01.02.01 Fonamentacions 560.530,21
Titol 3 01.02.02 Estructura 2.420.272,78
Titol 3 01.02.03 Paleteria 756.512,39

01.02 Estructura internaCapítol 3.737.315,38

Titol 3 01.04.01 Moviment de terres 17.645,87
Titol 3 01.04.02 Drenatge 63.688,49
Titol 3 01.04.03 Xarxa de reg 34.648,29
Titol 3 01.04.04 Gespa 319.087,14
Titol 3 01.04.05 Altres 12.319,34

01.04 Terreny de jocCapítol 447.389,13

Titol 3 01.06.01 Seients 483.575,00
Titol 3 01.06.02 Videomarcador 456.000,00
Titol 3 01.06.03 Baranes 484.893,70
Titol 3 01.06.04 Escales de grada 35.643,49
Titol 3 01.06.05 Passadís de grada 34.154,26
Titol 3 01.06.06 Murs 7.041,02

01.06 Zona de gradesCapítol 1.501.307,47

Titol 3 01.07.01 Façanes 852,08
Titol 3 01.07.02 Revestiments de paraments verticals exteriors 207,88
Titol 3 01.07.03 Paviments exteriors 192,36
Titol 3 01.07.04 Sanejament 1.686,83
Titol 3 01.07.05 Aigua 600,00
Titol 3 01.07.06 Electricitat 1.174,22
Titol 3 01.07.07 Estructura 5.571,12
Titol 3 01.07.08 Moviments de terres 1.374,87
Titol 3 01.07.09 Tanques i reixats 997,74
Titol 3 01.07.10 Enllumenat 587,11
Titol 3 01.07.11 Xarxa de reg 245,99

01.07 Control de qualitatCapítol 13.490,20

Titol 3 01.08.01 Proteccions col�lectives 26.772,00
Titol 3 01.08.02 Proteccions individuals 4.011,32
Titol 3 01.08.03 Senyalització de seguretat de l'obra 5.285,30
Titol 3 01.08.04 Instal�lacions provisionals per als treballadors 25.525,86
Titol 3 01.08.05 Instal�lacions i serveis de primers auxilis 311,39
Titol 3 01.08.06 Formació i salut del personal 2.220,40

01.08 Seguretat i SalutCapítol 64.126,27

6.080.124,45

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Demolicions i moviments de terres 316.496,00
Capítol 01.02 Estructura interna 3.737.315,38
Capítol 01.03 Estructura de coberta 540.222,55
Capítol 01.04 Terreny de joc 447.389,13
Capítol 01.05 Enllumenat 400.000,00
Capítol 01.06 Zona de grades 1.501.307,47
Capítol 01.07 Control de qualitat 13.490,20
Capítol 01.08 Seguretat i Salut 64.126,27

01 Pressupost  ESTADIObra 7.020.347,00

7.020.347,00

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost ESTADI 7.020.347,00
7.020.347,00

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIM FULL  

 



 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................... 7.020.347,00 € 
 
13,00 % Despeses Generals ............................................................................... 912.645,11 € 
 
6,00 % Benefici Industrial .................................................................................... 421.220,82 € 

  
  
  Subtotal 8.354.212,93 € 
 
18,00 % IVA ...................................................................................................... 1.503.758,33 € 

  

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  9.857.971,26 € 
 

  
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: 
 
( NOU MILIONS VUIT-CENTS CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-UN 

EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

 

  

 


