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Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Subcapítulo 2 01  VACIADOS

1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.500,000 0,500 1.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.250,000

2 E2212872 m3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.500,000 1,500 3.750,000 C#*D#*E#*F#

2 775,000 0,500 387,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.137,500

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Subcapítulo 2 02  EXCAVACIÓN DE RASAS Y POZOS

1 E2221872 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en roca tova, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata tipo I 2,250 2,250 1,150 13,000 75,684 C#*D#*E#*F#

2 Zapata tipo II 2,000 2,000 0,700 5,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata tipo III 0,950 0,950 0,700 6,000 3,791 C#*D#*E#*F#

4 Zapata tipo IV 1,900 1,900 0,600 18,000 38,988 C#*D#*E#*F#

6 Viga de atado tipo I 0,400 0,500 4,580 1,000 0,916 C#*D#*E#*F#

7 Viga de atado tipo II 0,400 0,400 3,880 5,000 3,104 C#*D#*E#*F#

8 Viga de atado tipo III 0,400 0,400 3,750 11,000 6,600 C#*D#*E#*F#

9 Viga de atado tipo IV 0,400 0,500 4,700 1,000 0,940 C#*D#*E#*F#

10 Viga de atado tipo V 0,400 0,400 5,500 7,000 6,160 C#*D#*E#*F#

11 Viga de atado tipo VI 0,400 0,400 4,250 12,000 8,160 C#*D#*E#*F#

12 Viga de atado tipo VII 0,400 0,400 4,100 10,000 6,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 164,903

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

Euro



Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 2

Subcapítulo 2 03  RELLENOS

1 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 775,000 0,500 387,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 387,500

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 02  CIMENTACIÓN
Subcapítulo 2 01  MURO DE CONTENCIÓN

1 E32515C4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muro de contención 30,000 30,000 0,400 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 360,000

2 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.091,160 1.091,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.091,160

3 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muro de contención 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,000

4 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muro de contención 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,000

5 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muro de contención 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 02  CIMENTACIÓN
Subcapítulo 2 02  ZANJAS Y POZOS

1 E31521G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata tipo I 2,250 2,250 0,150 13,000 9,872 C#*D#*E#*F#

2 Zapata tipo II 2,000 2,000 0,150 5,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata tipo III 0,950 0,950 0,150 6,000 0,812 C#*D#*E#*F#

4 Zapata tipo IV 1,900 1,900 0,150 18,000 9,747 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,431

2 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata tipo I 2,250 2,250 1,000 13,000 65,813 C#*D#*E#*F#

2 Zapata tipo II 2,000 2,000 0,550 5,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata tipo III 0,950 0,950 0,550 6,000 2,978 C#*D#*E#*F#

4 Zapata tipo IV 1,900 1,900 0,450 18,000 29,241 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Viga de atado tipo I 0,400 0,500 4,580 1,000 0,916 C#*D#*E#*F#

7 Viga de atado tipo II 0,400 0,400 3,880 5,000 3,104 C#*D#*E#*F#

8 Viga de atado tipo III 0,400 0,400 3,750 11,000 6,600 C#*D#*E#*F#

9 Viga de atado tipo IV 0,400 0,500 4,700 1,000 0,940 C#*D#*E#*F#

10 Viga de atado tipo V 0,400 0,400 5,500 7,000 6,160 C#*D#*E#*F#

11 Viga de atado tipo VI 0,400 0,400 4,250 12,000 8,160 C#*D#*E#*F#

12 Viga de atado tipo VII 0,400 0,400 4,100 10,000 6,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 141,472

3 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapatas 25,630 25,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,630

4 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA
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Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vigas de atado 23,760 23,760 C#*D#*E#*F#

2 477,480 477,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 501,240

5 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapatas 2.472,320 2.472,320 C#*D#*E#*F#

2 Vigas de atado 26,750 26,750 C#*D#*E#*F#

3 1.415,310 1.415,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.914,380

6 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapatas 131,220 131,220 C#*D#*E#*F#

2 Vigas de atado 192,340 192,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 323,560

7 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapatas 2.136,110 2.136,110 C#*D#*E#*F#

2 Vigas de atado 59,730 59,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.195,840

8 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata tipo I 2,250 2,250 1,000 13,000 117,000 (2*C#+2*D#)*E#*F
#

2 Zapata tipo II 2,000 2,000 0,550 5,000 22,000 (2*C#+2*D#)*E#*F
#

3 Zapata tipo III 0,950 0,950 0,550 6,000 12,540 (2*C#+2*D#)*E#*F
#

4 Zapata tipo IV 1,900 1,900 0,450 18,000 61,560 (2*C#+2*D#)*E#*F
#

5 C#*D#*E#*F#

6 Viga de atado tipo I 0,500 4,580 1,000 4,580 2*D#*E#*F#

7 Viga de atado tipo II 0,400 3,880 5,000 15,520 2*D#*E#*F#

8 Viga de atado tipo III 0,400 3,750 11,000 33,000 2*D#*E#*F#

9 Viga de atado tipo IV 0,500 4,700 1,000 4,700 2*D#*E#*F#
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Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 5

10 Viga de atado tipo V 0,400 5,500 7,000 30,800 2*D#*E#*F#

11 Viga de atado tipo VI 0,400 4,250 12,000 40,800 2*D#*E#*F#

12 Viga de atado tipo VII 0,400 4,100 10,000 32,800 2*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 375,300

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 03  ESTRUCTURAS
Subcapítulo 2 01  ESTRUCTURA METÁLICA

1 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CDC 260x12 115,240 11,000 7.850,000 10,000 9.950,974 C#*D#*E#*F#/100
00

2 CDC 200x12 86,440 11,000 7.850,000 14,000 10.449,732 C#*D#*E#*F#/100
00

TOTAL MEDICIÓN 20.400,706

2 E4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CDC 200x12 86,440 30,000 7.850,000 9,000 18.320,958 C#*D#*E#*F#/100
00

2 CC 180x260x8 66,150 26,250 7.850,000 9,000 12.267,931 C#*D#*E#*F#/100
00

3 CDC 180x8 53,350 48,000 7.850,000 4,000 8.040,912 C#*D#*E#*F#/100
00

4 CDC 180x8 53,350 30,000 7.850,000 2,000 2.512,785 C#*D#*E#*F#/100
00

TOTAL MEDICIÓN 41.142,586

3 E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CC 80x120x6 21,610 2,401 7.850,000 144,000 5.865,149 C#*D#*E#*F#/100
00

2 CDC 120x6 26,410 6,000 7.850,000 18,000 2.239,040 C#*D#*E#*F#/100
00

3 CDC 120x6 26,410 6,185 7.850,000 8,000 1.025,812 C#*D#*E#*F#/100
00

4 L 50x50x5 4,800 9,605 7.850,000 16,000 579,066 C#*D#*E#*F#/100
00
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Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 6

5 FI 20 3,140 7,810 7.850,000 8,000 154,007 C#*D#*E#*F#/100
00

6 FI 20 3,140 7,500 7.850,000 16,000 295,788 C#*D#*E#*F#/100
00

TOTAL MEDICIÓN 10.158,862

4 E44B5112BQXI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, ref. IPE-180 de la sèrie PERFILS de CELSA amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPE 180 23,900 48,000 7.850,000 21,000 18.911,592 C#*D#*E#*F#/100
00

TOTAL MEDICIÓN 18.911,592

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 03  ESTRUCTURAS
Subcapítulo 2 02  ESTRUCTURA HA

1 E4511BH4 m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P6 0,400 0,400 11,000 6,000 10,560 C#*D#*E#*F#

2 P7-P12 0,400 0,400 8,000 6,000 7,680 C#*D#*E#*F#

3 P13-P30 0,400 0,400 8,600 18,000 24,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,008

2 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1

2 P1-P6 62,040 62,040 C#*D#*E#*F#

4 Forjado 2

5 P1-P11 136,730 136,730 C#*D#*E#*F#

6 P12 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#

7 P13-P30 229,680 229,680 C#*D#*E#*F#

9 Forjado 3

10 P1-P11 136,730 136,730 C#*D#*E#*F#

11 P12-P30 221,540 221,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 798,320

3 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA
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Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 7

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1

2 P1-P6 154,440 154,440 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Forjado 2 C#*D#*E#*F#

5 P1-P11 369,050 369,050 C#*D#*E#*F#

6 P12 16,830 16,830 C#*D#*E#*F#

7 P13-P30 344,520 344,520 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Forjado 3 C#*D#*E#*F#

10 P1-P11 341,220 341,220 C#*D#*E#*F#

11 P12-P30 294,690 294,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.520,750

4 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 2

2 P12 30,580 30,580 C#*D#*E#*F#

3 P13-P30 625,680 625,680 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Forjado 3 C#*D#*E#*F#

6 P12-P30 524,590 524,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.180,850

5 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1

2 Viga sección A-A' 0,400 0,300 3,120 0,374 C#*D#*E#*F#

3 Viga sección B-B' 0,400 0,500 5,750 2,000 2,300 C#*D#*E#*F#

4 Viga sección C-C' 0,400 0,300 6,120 0,734 C#*D#*E#*F#

5 Viga sección D-D' 0,400 0,300 3,400 0,408 C#*D#*E#*F#

6 Viga sección E-E' 0,400 0,500 28,000 5,600 C#*D#*E#*F#

8 Forjado 2

9 Viga sección A-A' 0,400 0,300 17,250 2,000 4,140 C#*D#*E#*F#

10 0,400 0,500 5,750 2,000 2,300 C#*D#*E#*F#

11 Viga sección B-B' 0,400 0,500 5,750 2,000 2,300 C#*D#*E#*F#

12 Viga sección C-C' 0,400 0,300 2,750 0,330 C#*D#*E#*F#

13 Viga sección D-D' 0,400 0,500 28,000 5,000 28,000 C#*D#*E#*F#

14 Viga sección E-E' 0,400 0,300 3,800 2,000 0,912 C#*D#*E#*F#
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Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 8

16 Forjado 3

17 Viga sección A-A' 0,400 0,300 17,250 2,070 C#*D#*E#*F#

18 0,400 0,500 5,750 1,150 C#*D#*E#*F#

19 Viga sección B-B' 0,400 0,300 23,000 2,760 C#*D#*E#*F#

20 Viga sección C-C' 0,400 0,500 5,750 1,150 C#*D#*E#*F#

21 Viga sección D-D' 0,400 0,500 28,000 5,000 28,000 C#*D#*E#*F#

22 Viga sección E-E' 0,400 0,300 4,000 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 83,008

6 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 2 76,600 76,600 C#*D#*E#*F#

3 Forjado 3 74,700 74,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 172,000

7 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 2 530,300 530,300 C#*D#*E#*F#

3 Forjado 3 505,200 505,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.166,500

8 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1 190,800 190,800 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 2 827,700 827,700 C#*D#*E#*F#

3 Forjado 3 734,300 734,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.752,800

9 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 2 529,400 529,400 C#*D#*E#*F#

3 Forjado 3 488,910 488,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.176,310

10 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA
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Polideportivo Sescelades

MEDICIONES Pág.: 9

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1 189,100 189,100 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 2 767,800 767,800 C#*D#*E#*F#

3 Forjado 3 1.213,900 1.213,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.170,800

11 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1 59,200 59,200 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 2 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 503,200

12 E459A8H3 m3 Formigó per a sostres inclinats amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1 30,400 6,000 0,005 0,912 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 2 30,400 25,000 0,005 3,800 C#*D#*E#*F#

3 Forjado 3 30,400 25,000 0,005 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,512

13 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir,
d'alçària fins a 5 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P6 1,600 3,000 6,000 28,800 C#*D#*E#*F#

2 1,600 4,000 6,000 38,400 C#*D#*E#*F#

4 P7-P12 1,600 4,000 6,000 38,400 C#*D#*E#*F#

6 P13-P30 1,600 4,600 18,000 132,480 C#*D#*E#*F#

7 1,600 4,000 18,000 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 353,280

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1

2 Viga sección B-B' 0,400 0,500 5,750 2,000 16,100 (C#+2*D#)*E#*F#

3 Viga sección E-E' 0,400 0,500 28,000 1,000 39,200 (C#+2*D#)*E#*F#

4 (C#+2*D#)*E#*F#

5 Forjado 2 (C#+2*D#)*E#*F#

6 Viga sección A-A' 0,400 0,500 5,750 2,000 16,100 (C#+2*D#)*E#*F#

7 Viga sección B-B' 0,400 0,500 5,750 2,000 16,100 (C#+2*D#)*E#*F#
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8 Viga sección D-D' 0,400 0,500 28,000 5,000 196,000 (C#+2*D#)*E#*F#

10 Forjado 3

11 Viga sección A-A' 0,400 0,500 5,750 1,000 8,050 (C#+2*D#)*E#*F#

12 Viga sección C-C' 0,400 0,500 5,750 1,000 8,050 (C#+2*D#)*E#*F#

13 Viga sección D-D' 0,400 0,500 28,000 5,000 196,000 (C#+2*D#)*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 495,600

15 E4D31105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues planes de directriu recta, a una alçària <= 5
m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1

2 Viga sección A-A' 0,400 0,300 3,120 1,000 3,120 (C#+2*D#)*E#*F#

3 Viga sección C-C' 0,400 0,300 6,120 1,000 6,120 (C#+2*D#)*E#*F#

4 Viga sección D-D' 0,400 0,300 3,400 1,000 3,400 (C#+2*D#)*E#*F#

5 Viga sección E-E' 0,400 0,500 28,000 1,000 39,200 (C#+2*D#)*E#*F#

6 (C#+2*D#)*E#*F#

7 Forjado 2 (C#+2*D#)*E#*F#

8 Viga sección A-A' 0,400 0,300 17,250 2,000 34,500 (C#+2*D#)*E#*F#

9 Viga sección C-C' 0,400 0,300 2,750 1,000 2,750 (C#+2*D#)*E#*F#

10 Viga sección E-E' 0,400 0,300 3,800 2,000 7,600 (C#+2*D#)*E#*F#

11 (C#+2*D#)*E#*F#

12 Forjado 3 (C#+2*D#)*E#*F#

13 Viga sección A-A' 0,400 0,300 17,250 1,000 17,250 (C#+2*D#)*E#*F#

14 Viga sección B-B' 0,400 0,300 23,000 1,000 23,000 (C#+2*D#)*E#*F#

15 Viga sección E-E' 0,400 0,300 4,000 1,000 4,000 (C#+2*D#)*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 140,940

16 E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de moment flector últim

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 1 1,210 118,200 143,022 C#*D#*E#*F#

2 0,640 5,910 3,782 C#*D#*E#*F#

3 1,030 2,910 2,997 C#*D#*E#*F#

4 1,060 5,910 6,265 C#*D#*E#*F#

5 Forjado 2 1,210 516,990 625,558 C#*D#*E#*F#

6 0,470 2,910 1,368 C#*D#*E#*F#

7 0,820 2,910 2,386 C#*D#*E#*F#

8 0,860 17,730 15,248 C#*D#*E#*F#

9 1,010 17,730 17,907 C#*D#*E#*F#

10 1,080 2,910 3,143 C#*D#*E#*F#

11 Forjado 3 1,210 534,720 647,011 C#*D#*E#*F#

12 0,470 2,910 1,368 C#*D#*E#*F#
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13 0,810 5,910 4,787 C#*D#*E#*F#

14 0,860 17,730 15,248 C#*D#*E#*F#

15 1,010 11,820 11,938 C#*D#*E#*F#

16 1,060 5,910 6,265 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.508,293

17 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 113,290 113,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 113,290

18 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 474,870 474,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 474,870

19 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.327,280 3.327,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.327,280

20 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 211,390 211,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 211,390

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 04  CUBIERTAS

1 E545U336 m2 Coberta sandwich in situ amb dues planxes grecades (la inferior perforada), amb nervis cada 24/28 cm, d'acer
galvanitzat i prelacat de color estàndard, de 0,6 mm. de gruix, una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i
6,5 kg/m2 de pendent inferior al 30%, perfils omega d'acer galvanitzat de 60 mm d'alçada, com a separadors, i
aïllament amb feltre de llana de roca de 20/25 kg/m3 i 80 mm de gruix, muntada amb fixacions mecàniques

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta pista polideportiva 30,300 48,300 1.463,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.463,490
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Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 05  CERRAMIENTO EXTERIOR

1 E63C61B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara, col·locades

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pieza 1 3,000 2,650 34,000 270,300 C#*D#*E#*F#

2 Pieza 2 3,000 5,000 48,000 720,000 C#*D#*E#*F#

3 Pieza 3 3,000 6,650 12,000 239,400 C#*D#*E#*F#

4 Pieza 4 3,000 1,650 23,000 113,850 C#*D#*E#*F#

5 Pieza 5 3,000 2,000 30,000 180,000 C#*D#*E#*F#

6 Pieza 6 3,000 3,000 8,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.595,550

2 E613111E m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,400 8,000 243,200 C#*D#*E#*F#

2 25,000 8,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 3,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 679,200

3 E613221E m2 Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,400 11,650 354,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 354,160

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 06  CERRAMIENTOS INTERIORES

1 E614HHAK m2 Paredó passant de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta vestuarios 22,600 3,300 3,000 223,740 C#*D#*E#*F#

2 11,800 3,300 5,000 194,700 C#*D#*E#*F#

3 1,450 3,300 3,000 14,355 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,300 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#
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5 1,250 3,300 1,000 4,125 C#*D#*E#*F#

6 3,120 3,300 5,000 51,480 C#*D#*E#*F#

7 2,000 3,300 3,000 19,800 C#*D#*E#*F#

8 1,700 3,300 1,000 5,610 C#*D#*E#*F#

9 1,800 3,300 1,000 5,940 C#*D#*E#*F#

10 3,350 2,000 3,000 20,100 C#*D#*E#*F#

11 3,900 2,000 1,000 7,800 C#*D#*E#*F#

12 3,150 2,000 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#

13 1,100 2,000 26,000 57,200 C#*D#*E#*F#

14 1,400 2,000 6,000 16,800 C#*D#*E#*F#

15 18,900 3,300 1,000 62,370 C#*D#*E#*F#

16 6,820 3,300 3,000 67,518 C#*D#*E#*F#

17 4,000 2,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

18 1,100 2,000 18,000 39,600 C#*D#*E#*F#

19 1,200 3,300 3,000 11,880 C#*D#*E#*F#

20 2,000 3,300 3,000 19,800 C#*D#*E#*F#

21 3,400 3,300 1,000 11,220 C#*D#*E#*F#

22 3,100 3,300 1,000 10,230 C#*D#*E#*F#

23 13,850 3,300 1,000 45,705 C#*D#*E#*F#

24 1,950 3,300 1,000 6,435 C#*D#*E#*F#

25 3,580 3,300 1,000 11,814 C#*D#*E#*F#

26 7,100 3,300 1,000 23,430 C#*D#*E#*F#

27 4,400 3,300 1,000 14,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 983,072

2 E824232G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta vestuarios 22,600 3,300 3,000 223,740 C#*D#*E#*F#

2 11,800 3,300 5,000 194,700 C#*D#*E#*F#

3 1,450 3,300 3,000 14,355 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,300 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#

5 1,250 3,300 1,000 4,125 C#*D#*E#*F#

6 3,120 3,300 5,000 51,480 C#*D#*E#*F#

7 2,000 3,300 3,000 19,800 C#*D#*E#*F#

8 1,700 3,300 1,000 5,610 C#*D#*E#*F#

9 1,800 3,300 1,000 5,940 C#*D#*E#*F#

10 3,350 2,000 3,000 20,100 C#*D#*E#*F#

11 3,900 2,000 1,000 7,800 C#*D#*E#*F#

12 3,150 2,000 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#

13 1,100 2,000 26,000 57,200 C#*D#*E#*F#
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14 1,400 2,000 6,000 16,800 C#*D#*E#*F#

15 18,900 3,300 1,000 62,370 C#*D#*E#*F#

16 6,820 3,300 3,000 67,518 C#*D#*E#*F#

17 4,000 2,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

18 1,100 2,000 18,000 39,600 C#*D#*E#*F#

19 1,200 3,300 3,000 11,880 C#*D#*E#*F#

20 2,000 3,300 3,000 19,800 C#*D#*E#*F#

21 3,400 3,300 1,000 11,220 C#*D#*E#*F#

22 3,100 3,300 1,000 10,230 C#*D#*E#*F#

23 13,850 3,300 1,000 45,705 C#*D#*E#*F#

24 1,950 3,300 1,000 6,435 C#*D#*E#*F#

25 3,580 3,300 1,000 11,814 C#*D#*E#*F#

26 7,100 3,300 1,000 23,430 C#*D#*E#*F#

27 4,400 3,300 1,000 14,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 983,072

3 E6525AMB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de
100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta gimnasio

2 3,800 3,300 3,000 37,620 C#*D#*E#*F#

3 9,900 3,300 1,000 32,670 C#*D#*E#*F#

4 4,700 3,300 1,000 15,510 C#*D#*E#*F#

5 1,900 3,300 2,000 12,540 C#*D#*E#*F#

6 11,840 3,300 2,000 78,144 C#*D#*E#*F#

7 5,750 3,300 3,000 56,925 C#*D#*E#*F#

8 5,950 3,300 2,000 39,270 C#*D#*E#*F#

9 11,800 3,300 1,000 38,940 C#*D#*E#*F#

10 7,700 3,300 1,000 25,410 C#*D#*E#*F#

11 4,410 3,300 1,000 14,553 C#*D#*E#*F#

12 7,100 3,300 1,000 23,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 375,012

4 E65A4445 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 40 cm, i canal
d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta gimnasio

2 3,800 3,300 3,000 37,620 C#*D#*E#*F#

3 9,900 3,300 1,000 32,670 C#*D#*E#*F#

4 4,700 3,300 1,000 15,510 C#*D#*E#*F#
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5 1,900 3,300 2,000 12,540 C#*D#*E#*F#

6 11,840 3,300 2,000 78,144 C#*D#*E#*F#

7 5,750 3,300 3,000 56,925 C#*D#*E#*F#

8 5,950 3,300 2,000 39,270 C#*D#*E#*F#

9 11,800 3,300 1,000 38,940 C#*D#*E#*F#

10 7,700 3,300 1,000 25,410 C#*D#*E#*F#

11 4,410 3,300 1,000 14,553 C#*D#*E#*F#

12 7,100 3,300 1,000 23,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 375,012

5 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta gimnasio

2 3,800 3,300 3,000 37,620 C#*D#*E#*F#

3 9,900 3,300 1,000 32,670 C#*D#*E#*F#

4 4,700 3,300 1,000 15,510 C#*D#*E#*F#

5 1,900 3,300 2,000 12,540 C#*D#*E#*F#

6 11,840 3,300 2,000 78,144 C#*D#*E#*F#

7 5,750 3,300 3,000 56,925 C#*D#*E#*F#

8 5,950 3,300 2,000 39,270 C#*D#*E#*F#

9 11,800 3,300 1,000 38,940 C#*D#*E#*F#

10 7,700 3,300 1,000 25,410 C#*D#*E#*F#

11 4,410 3,300 1,000 14,553 C#*D#*E#*F#

12 7,100 3,300 1,000 23,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 375,012

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 07  IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CDC 260x12 109,760 109,760 C#*D#*E#*F#

2 CDC 200x12 321,313 321,313 C#*D#*E#*F#

3 CDC 120x6 66,764 0,200 13,353 C#*D#*E#*F#

4 CDC 180x8 206,136 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 CC 180x260x8 201,254 0,200 40,251 C#*D#*E#*F#

6 CC 80x120x6 131,023 0,200 26,205 C#*D#*E#*F#

7 L 50x50x5 30,735 0,200 6,147 C#*D#*E#*F#

8 FI 20 11,466 0,200 2,293 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 519,322

2 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 2 y 3 30,400 25,000 2,000 1.520,000 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 1 30,400 6,000 1,000 182,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.702,400

3 E721BCK5BR7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster
de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació. Article: ref. 55025 de la sèrie
SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,400 25,000 760,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 760,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 08  REVESTIMIENTOS

1 E8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb
entramat vist amb cantell recte i suspensió autoanivelladora de barra roscada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado 2 y 3 30,400 25,000 2,000 1.520,000 C#*D#*E#*F#

2 Forjado 1 30,400 6,000 1,000 182,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.702,400

2 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta gimnasio

2 3,800 3,300 3,000 75,240 2*C#*D#*E#

3 9,900 3,300 1,000 65,340 2*C#*D#*E#

4 4,700 3,300 1,000 31,020 2*C#*D#*E#

5 1,900 3,300 2,000 25,080 2*C#*D#*E#

6 11,840 3,300 2,000 156,288 2*C#*D#*E#

7 5,750 3,300 3,000 113,850 2*C#*D#*E#

8 5,950 3,300 2,000 78,540 2*C#*D#*E#

9 11,800 3,300 1,000 77,880 2*C#*D#*E#

10 7,700 3,300 1,000 50,820 2*C#*D#*E#

11 4,410 3,300 1,000 29,106 2*C#*D#*E#
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12 7,100 3,300 1,000 46,860 2*C#*D#*E#

TOTAL MEDICIÓN 750,024

3 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CDC 260x12 109,760 109,760 C#*D#*E#*F#

2 CDC 200x12 321,313 321,313 C#*D#*E#*F#

3 CDC 120x6 66,764 0,200 13,353 C#*D#*E#*F#

4 CDC 180x8 206,136 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 CC 180x260x8 201,254 0,200 40,251 C#*D#*E#*F#

6 CC 80x120x6 131,023 0,200 26,205 C#*D#*E#*F#

7 L 50x50x5 30,735 0,200 6,147 C#*D#*E#*F#

8 FI 20 11,466 0,200 2,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 519,322

4 E89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,100 0,900 42,000 2,000 158,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 158,760

5 FBATU010 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons reglaments federatius, amb pintura de
poliuretà, amb mitjant manuals

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 09  PAVIMENTOS

1 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,300 48,300 1.463,490 C#*D#*E#*F#

2 30,600 18,600 569,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.032,650

2 E9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Zona 1 644,972 644,972 C#*D#*E#*F#

2 Zona 2 157,723 157,723 C#*D#*E#*F#

3 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

4 32,500 32,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.075,195

3 E9P2U010 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta gimnasio 546,000 546,000 C#*D#*E#*F#

2 150,620 150,620 C#*D#*E#*F#

3 Planta pista 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 828,620

4 E9T1A500FANU m2 Paviment de goma bicapa esportiu amb sola elàstica en rotlle ref. ENERGY 45 de la sèrie Plansystem
d'ARTIGO , classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 4,5 mm de gruix, amb superfície gofrada,
col·locat amb adhesiu  de poliuretà

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista polideportiva 30,300 48,300 1.463,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.463,490

5 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament superficial monocapa
amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E3

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona aparcamiento 3.181,060 3.181,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.181,060

6 E9DC1J1D0063 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE ref. B12901002 de la sèrie Adhesius cimentosos de
BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de la sèrie Materials per a junts de
BUTECH (UNE-EN 13888)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta gimnasio 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#

2 10,040 10,040 C#*D#*E#*F#

3 Planta vestuarios 320,180 320,180 C#*D#*E#*F#

4 Planta pista 43,240 43,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 401,260

7 E9PR5111 m2 Lloseta d'entramat de PVC  de 500x500 mm i de 20 mm de gruix, per a dutxa, col·locada sense adherir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta vestuarios 271,200 271,200 C#*D#*E#*F#

2 143,300 143,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 414,500

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 10  CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

1 EASA82K7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 180x205 cm, preu alt amb
finestreta, col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

2 EAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta gimnasio 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta vestuarios 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta pista 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 42,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 11  PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN

1 EB12P050 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer,
d'1,3 m d'alçària, separats 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a
suport de plafó, i plafóns de 100 cm d'alçària, amb placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de cel·lulosa i cantells bisellats, de 8 mm i de 3 a 4 m2 ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5
mm i tacs químics amb visos metàl·lics

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 1 9,760 4,960 14,720 C#+D#

3 Tramo 2 11,440 6,640 18,080 C#+D#

5 Escalera 2

6 Tramo 1 11,440 6,640 18,080 C#+D#

7 Tramo 2 11,440 6,640 18,080 C#+D#

TOTAL MEDICIÓN 68,960

2 EB14U004 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 20 cm, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 1 9,760 4,960 14,720 C#+D#

3 Tramo 2 11,440 6,640 18,080 C#+D#
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4 C#+D#

5 Escalera 2 C#+D#

6 Tramo 1 11,440 6,640 18,080 C#+D#

7 Tramo 2 11,440 6,640 18,080 C#+D#

TOTAL MEDICIÓN 68,960

3 EM91102R u Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m, muntat superficialment a la paret

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 12  VIDRIERÍA

1 EC1B1N13 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora, de 6 i 10 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista polideportiva 24,000 4,000 2,000 192,000 C#*D#*E#*F#

2 45,000 4,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta vestuarios 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

5 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta gimnasio 21,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

8 27,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#

9 21,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 627,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 13  DRENAJE Y SANEAMIENTO

1 ED5A1100 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=50 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,120 5,000 20,600 C#*D#*E#*F#

2 1,620 5,000 8,100 C#*D#*E#*F#

3 1,905 5,000 9,525 C#*D#*E#*F#

4 1,530 5,000 7,650 C#*D#*E#*F#

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

6 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 51,475

2 ED5A1300 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=80 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bajantes cubierta 12,650 10,000 126,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 126,500

3 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 3,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 1,100 6,000 6,600 C#*D#*E#*F#

3 0,620 3,000 1,860 C#*D#*E#*F#

4 6,840 5,000 34,200 C#*D#*E#*F#

5 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 145,260

4 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta de pista 48,300 48,300 C#*D#*E#*F#

2 Conexión a la red 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 148,300

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 14  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

1 EH112724 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de
color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó
4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre

MEDICIÓN DIRECTA 135,000

2 EH441227 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30 i portalàmpades E27, de 70 W de potència,
amb equip integrat a la peana de muntatge, de 230 V de tensió nominal, amb cos d'alumini injectat de forma
cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular de suport d'accessoris
independent, completament orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en carril electrificat trifàsic no
encastat

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

3 EHA2U010 u Llum industrial amb distribució simètrica semi-intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri a pressió alta de 250
W i dispositiu de seguretat amb làmpada halògena 250 w, de xapa d'alumini anoditzat, amb equip elèctric
incorporat, tancat i suspés

MEDICIÓN DIRECTA 45,000
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4 EG1126B2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 250 A, segons esquema unesa
número 8 i muntada superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 EG415F13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta gimnasio 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta vestuarios 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta pista 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

6 EG1AU030 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x900x175 mm, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 EGA12112 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior, muntat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 EH6E2321 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast electrònic i amb carregador-convertidor
de bateria de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor, amb 2 nivells de potència, autonomia >1h
treballant al nivell alt i alimentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 28%, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 22,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 15  SANITARIOS
Subcapítulo 2 01  DUCHAS

1 EJ12K71C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà, encastat al
paviment

MEDICIÓN DIRECTA 47,000

2 EJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

MEDICIÓN DIRECTA 48,000

3 EJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal de PVC

MEDICIÓN DIRECTA 48,000

4 EJ12SAAB u Plat de dutxa angular de resines de 1000x1000 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 15  SANITARIOS
Subcapítulo 2 02  LAVABOS

1 EJ13K21B u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, encastat a
taulell

MEDICIÓN DIRECTA 17,000

2 EJ23513GCYJP u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE , muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

3 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al
ramal de PVC

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

4 EJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c.,
col·locat amb fixacions mecàniques

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

5 EJ13B31P u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre peu

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

7 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 15  SANITARIOS
Subcapítulo 2 03  INODOROS

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

MEDICIÓN DIRECTA 21,000

2 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques
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MEDICIÓN DIRECTA 21,000

3 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 15  SANITARIOS
Subcapítulo 2 04  CONTADORES

1 EJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, de fosa, per a 8 comptadors, de diàmetre 2´´,
connectada a les derivacions individuals i al ramal principal

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 16  ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ACS

1 EF5263B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 223,000

2 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 42,120

3 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

4 EF52D4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,800 42,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 42,800

5 ENL12124 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i
amb totes les connexions fetes
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 ENF51447 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1 1/4´´, tarada a 4
bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 17  INSTALACIÓN DE GAS

1 EK12V327 u Armari regulador normalitzat de designació A-100 per a un cabal de 100 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de diàmetre,
sortida amb ràcord femella 3´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per
màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 EK221246 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0,065 a 0,17 bar de
pressió, muntada entre tubs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 EK252230 u Manòmetre per a una pressió < 0,04 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 EJA12411 u Escalfador instantani per a gas natural, de 28 kW de potència, 16 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu
superior, col·locat amb fixacions murals i connectat

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 EJAA7T12 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb
cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, amb bescanviador de plaques, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 EFS13843EAF9 m Aïllament contra el foc per a tub amb llana de roca ref. 850S8950 de la sèrie Indústria de ROCKWOOL de
reacció al foc A1L, densitat de 90 a 125 kg/m3, 50 mm de gruix i de 81-120 mm de diàmetre interior, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 18  INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN

1 EP51U001 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5 extensions, homologada, amb selecció del tipus de marcació i
col·locada mural

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 EP52U010 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, homologat, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 EP5311A4C9TJ u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per cargols, amb tapa, de
preu superior ref. 19782-NB de la sèrie IRIS-AURA + ref. 19582 de la sèrie IRIS-AURA de BJC , encastada

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 EP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4 contactes, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 19  EQUIPAMIENTOS

1 EQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuarios cuadrados 2,800 6,000 16,800 C#*D#*E#*F#

2 3,100 6,000 18,600 C#*D#*E#*F#

3 3,800 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#

4 Vestuario minusválidos 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Vestuarios rectangulares 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

6 2,700 3,000 8,100 C#*D#*E#*F#

7 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#

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

9 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#

10 3,700 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#

11 3,100 2,000 6,200 C#*D#*E#*F#

12 Vestuarios árbitros 1,300 3,000 3,900 C#*D#*E#*F#

13 Sala gimnasio 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

14 4,300 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#

15 2,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 111,800

2 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al
parament

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 KQS2UB45 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm,
anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb torn elèctric; inclou caixa
de comandaments, motorreductor trifàsic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament,
i connexió elèctrica entre caixa de comandament i motor

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 KQS2UB25 u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema
de fixació, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una
volada de 1,65 m

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

5 KQS2UF20 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura
posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb
ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al paviment amb ancoratges desmuntable

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 KQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl·lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment amb regulació d´alçada amb
regla numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició confeccionada en trena de poliamida de 3
mm amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 KQS2UZ10 u Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi,
amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

8 KQS2UZ20 u Ancoratge metàl·lic per aparell de gimnàstica amb tapa, col·locat encastat al paviment amb morter de resines
epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

MEDICIÓN DIRECTA 11,000

9 KQS2UZ30 u Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb
perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

10 Z00001 u Gradas telescópicas motorizadas 5 filas y 20 metros de longitud, con escaleras infermedias

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

11 Z00002 u Asiento MONDO con respaldo de 250 mm y base de 450x400 mm.

MEDICIÓN DIRECTA 450,000

12 Z00003 u Cortina separadora motorizada 25 metros de longitud y 10 metros de altura

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 20  URBANIZACIÓN

1 FD555182 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb
junts secs

Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 107,000

2 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 FRB5P6A1 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del
terreny per adaptar-lo al graonat

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

4 ER66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

5 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 3,000 51,000 C#*D#*E#*F#

2 5,100 94,000 479,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 530,400

6 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 76,000

7 FBB21941 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

8 ER66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

9 ER71291L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2,
incloent el corronat posterior

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 263,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 21  TRANSPORTE VERTICAL

1 EL2BA112 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de
480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament
simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 01  OBRA
Subcapítulo 22  PROTECCIÓN DE INCENDIOS

1 EM11L130 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis convencional, amb un abast longitudinal entre 3 i 300
m, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 EM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau
de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

4 EM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge, interruptor
d'accionament manual i connexionat

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

5 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada
superficialment a la paret

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

6 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

Obra 01 PRESUPUESTO PABELLÓN SESCELADES
Capítulo 02  SEGURIDAD Y SALUD

Euro
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1 Z0004 u Partida alzada del Estudio de Seguridad y Salud

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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2953A203P-1 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament

superficial monocapa amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E3

8,56 €

(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

E2212122P-2 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica

sobre camió

3,03 €

(TRES EUROS CON TRES CENTIMOS)

E2212872P-3 m3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i

càrrega mecànica sobre camió

13,16 €

(TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

E2221872P-4 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en roca tova, amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

20,49 €

(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

E2252772P-5 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,

amb una compactació del 95% del PN

15,27 €

(QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

E31521G3P-6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

83,59 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

E31522B3P-7 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

94,28 €

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

E31B4000BQWCP-8 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,58 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

E31B4000BQWDP-9 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,57 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

E31B4000BQWFP-10 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

E31B4000BQWGP-11 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
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E31B4000BQWHP-12 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

E31D1100P-13 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 19,18 €

(DIECINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

E32515C4P-14 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/IIa de

consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba

104,29 €

(CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

E32B400PP-15 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 €

(UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

E32D1A03P-16 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs

de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

16,97 €

(DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

E4415125P-17 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb

una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,79 €

(UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

E4435125P-18 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb

una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,76 €

(UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

E44A5325P-19 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en

perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,94 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

E44B5112BQXIP-20 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, ref. IPE-180 de la sèrie PERFILS

de CELSA amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,48 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

E4511BH4P-21 m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

127,52 €

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

E45318H4P-22 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba

106,78 €

(CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
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E459A8H3P-23 m3 Formigó per a sostres inclinats amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

113,31 €

(CIENTO TRECE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

E4B14000BQWCP-24 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,59 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

E4B14000BQWFP-25 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

E4B14000BQWGP-26 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

E4B36000BQWCP-27 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,73 €

(UN EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

E4B36000BQWDP-28 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,72 €

(UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

E4B36000BQWEP-29 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,69 €

(UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

E4B36000BQWFP-30 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,66 €

(UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

E4B36000BQWGP-31 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,66 €

(UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

E4B36000BQWHP-32 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,66 €

(UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

E4B94000BQWCP-33 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,73 €

(UN EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)
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E4B94000BQWDP-34 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,72 €

(UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

E4B94000BQWEP-35 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,69 €

(UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

E4B94000BQWFP-36 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,66 €

(UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

E4D11105P-37 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,

per a revestir, d'alçària fins a 5 m

22,96 €

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

E4D31105P-38 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues planes de directriu recta,

a una alçària <= 5 m

21,77 €

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

E4D31505P-39 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una

alçària <= 5 m

31,24 €

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

E4LV75H6P-40 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm

d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de

moment flector últim

53,99 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

E545U336P-41 m2 Coberta sandwich in situ amb dues planxes grecades (la inferior perforada), amb nervis cada

24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard, de 0,6 mm. de gruix, una inèrcia

entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2 de pendent inferior al 30%, perfils omega

d'acer galvanitzat de 60 mm d'alçada, com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de

roca de 20/25 kg/m3 i 80 mm de gruix, muntada amb fixacions mecàniques

51,62 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

E613111EP-42 m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila

alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment

1:4

23,18 €

(VEINTITRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
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E613221EP-43 m2 Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila

alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment

1:4

28,09 €

(VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

E614HHAKP-44 m2 Paredó passant de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD,

categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

23,55 €

(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

E63C61B1P-45 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m

d'amplària i 10 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara,

col·locades

68,40 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

E6525AMBP-46 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 400 mm de

100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de gruix

en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència

tèrmica >= 1,081 m2K/W

46,74 €

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

E65A4445P-47 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats

cada 40 cm, i canal d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament

12,37 €

(DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

E721BCK5BR7NP-48 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de

densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb

una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en

calent, prèvia imprimació. Article: ref. 55025 de la sèrie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA

21,96 €

(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

E7B111A0P-49 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,

col·locat sense adherir

2,42 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

E7D69TK0P-50 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres

capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

43,95 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

E8121213P-51 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix

B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

7,70 €

(SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)
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E824232GP-52 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada

brillant, rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a

rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

28,13 €

(VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

E8431133P-53 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 25

mm de gruix, amb entramat vist amb cantell recte i suspensió autoanivelladora de barra

roscada

27,34 €

(VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

E8940BJ0P-54 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues

d'acabat

25,84 €

(VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

E898J140P-55 m2 Pintat de parament vertical de guix, a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i

dues d'acabat

2,78 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

E898K140P-56 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons

diluïda, i dues d'acabat

3,50 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

E89A2CB0P-57 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic

insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

17,80 €

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

E93617B0P-58 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm, de gruix 15 cm

19,07 €

(DIECINUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS)

E9DC1J1D0063P-59 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt,

d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE ref. B12901002 de la

sèrie Adhesius cimentosos de BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref.

B21502016 de la sèrie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888)

38,15 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

E9E13114P-60 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de

3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de ciment pòrtland

28,28 €

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

E9P2U010P-61 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix,

col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de

diàmetre 4 mm

29,81 €

(VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
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E9PR5111P-62 m2 Lloseta d'entramat de PVC de 500x500 mm i de 20 mm de gruix, per a dutxa, col·locada

sense adherir

51,68 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

E9T1A500FANUP-63 m2 Paviment de goma bicapa esportiu amb sola elàstica en rotlle ref. ENERGY 45 de la sèrie

Plansystem d'ARTIGO , classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 4,5 mm de gruix,

amb superfície gofrada, col·locat amb adhesiu  de poliuretà

50,61 €

(CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

EAQDD186P-64 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i

estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

88,75 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

EASA82K7P-65 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 180x205 cm,

preu alt amb finestreta, col·locada

1.047,61 €

(MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

EB12P050P-66 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants de

perfil T 70-8 d'acer, d'1,3 m d'alçària, separats 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb

perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport de plafó, i plafóns de 100 cm d'alçària, amb

placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de cel·lulosa i cantells

bisellats, de 8 mm i de 3 a 4 m2 ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs

químics amb visos metàl·lics

171,27 €

(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

EB14U004P-67 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 20 cm,

col·locat amb tacs d'expansió i cargols

16,35 €

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

EC1B1N13P-68 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora, de 6 i 10 mm de gruix i cambra d'aire

de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

86,88 €

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

EC1K1301P-69 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 49,97 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

ED5A1100P-70 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=50 mm 3,25 €

(TRES EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

ED5A1300P-71 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=80 mm 4,99 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

ED5A1500P-72 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 8,00 €

(OCHO EUROS)
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ED5A1600P-73 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 11,31 €

(ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

EF5263B1P-74 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat

superficialment

7,65 €

(SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

EF52A3B2P-75 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment

13,76 €

(TRECE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

EF52B3B2P-76 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment

16,56 €

(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

EF52D4B2P-77 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment

25,38 €

(VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

EFS13843EAF9P-78 m Aïllament contra el foc per a tub amb llana de roca ref. 850S8950 de la sèrie Indústria de

ROCKWOOL de reacció al foc A1L, densitat de 90 a 125 kg/m3, 50 mm de gruix i de 81-120

mm de diàmetre interior, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

30,52 €

(TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

EG1126B2P-79 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 250 A, segons

esquema unesa número 8 i muntada superficialment

305,03 €

(TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TRES CENTIMOS)

EG1AU030P-80 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge

superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de

carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector

terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm, col·locat

482,22 €

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

EG415F13P-81 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar

(1P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons

UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

23,63 €

(VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
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EGA12112P-82 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior, muntat superficialment 18,84 €

(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

EH112724P-83 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini

acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb

una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma

rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada

superficialment al sostre

109,08 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

EH441227P-84 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30 i portalàmpades E27, de

70 W de potència, amb equip integrat a la peana de muntatge, de 230 V de tensió nominal,

amb cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector

i amb capçal circular de suport d'accessoris independent, completament orientable, amb grau

de protecció IP 20, muntat en carril electrificat trifàsic no encastat

307,54 €

(TRESCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

EH6E2321P-85 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast electrònic i amb

carregador-convertidor de bateria de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor,

amb 2 nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant un tub fluorescent

estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 28%, col·locat

105,10 €

(CIENTO CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

EHA2U010P-86 u Llum industrial amb distribució simètrica semi-intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri a

pressió alta de 250 W i dispositiu de seguretat amb làmpada halògena 250 w, de xapa

d'alumini anoditzat, amb equip elèctric incorporat, tancat i suspés

261,45 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

EJ12K71CP-87 u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu

mitjà, encastat al paviment

33,19 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

EJ12SAABP-88 u Plat de dutxa angular de resines de 1000x1000 mm, de color blanc, preu superior, col·locat

sobre el paviment

725,78 €

(SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

EJ13B31PP-89 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc, preu alt,

col·locat sobre peu

114,02 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON DOS CENTIMOS)

EJ13K21BP-90 u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu

alt, encastat a taulell

52,64 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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EJ14BA1QP-91 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes

de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment

i connectat a la xarxa d'evacuació

222,89 €

(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

EJ22613AP-92 u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó

cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

98,52 €

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

EJ23513GCYJPP-93 u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE ,

muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb

dues entrades de maniguets

82,41 €

(OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

EJ3217GGP-94 u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de

diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC

59,26 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

EJ33U010P-95 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta

incorporats, connectat al ramal de PVC

17,82 €

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

EJ42U025P-96 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i

capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

20,09 €

(VEINTE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

EJ43U010P-97 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255

mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

39,90 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

EJ46U010P-98 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer

inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

76,75 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

EJ46U025P-99 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer

inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

371,94 €

(TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

EJ51288BP-100 u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, de fosa, per a 8 comptadors, de

diàmetre 2´´, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal

259,56 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

EJA12411P-101 u Escalfador instantani per a gas natural, de 28 kW de potència, 16 l/min de cabal i 25 °C de

gradient tèrmic, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat

714,49 €

(SETECIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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EJAA7T12P-102 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb un

serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, amb bescanviador de

plaques, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

2.513,56 €

(DOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

EK12V327P-103 u Armari regulador normalitzat de designació A-100 per a un cabal de 100 m3/h, entrada d'acer

d'1´´ de diàmetre, sortida amb ràcord femella 3´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de

sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima

12,5 a 15 mbar i muntat superficialment

1.049,95 €

(MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

EK221246P-104 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal,

0,065 a 0,17 bar de pressió, muntada entre tubs

231,07 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)

EK246316P-105 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de

diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

439,31 €

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

EK252230P-106 u Manòmetre per a una pressió < 0,04 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G,

instal·lat

65,95 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

EL2BA112P-107 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba

d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6

persones (càrrega màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat

bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura

lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura

lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra

col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

24.149,75 €

(VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO

CENTIMOS)

EM11L130P-108 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis convencional, amb un abast

longitudinal entre 3 i 300 m, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment

722,96 €

(SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

EM131212P-109 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100

dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada

a l'exterior

37,80 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
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EM141102P-110 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

19,24 €

(DIECINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

EM15U010P-111 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge,

interruptor d'accionament manual i connexionat

132,32 €

(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

EM23134RP-112 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb

armari, muntada superficialment a la paret

339,62 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

EM31U012P-113 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de

34A-144B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els

suports per a penjar del sostre, instal·lat

113,74 €

(CIENTO TRECE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

EM91102RP-114 u Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m, muntat superficialment a la paret 841,56 €

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

ENF51447P-115 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1

1/4´´, tarada a 4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

74,16 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

ENL12124P-116 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de

tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h

de cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i

110°C, amb connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

244,49 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

EP51U001P-117 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5 extensions, homologada, amb selecció del tipus

de marcació i col·locada mural

404,24 €

(CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

EP52U010P-118 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, homologat, col·locat 107,32 €

(CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

EP53J100P-119 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4 contactes, col·locat 7,58 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

EP5311A4C9TJP-120 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per

cargols, amb tapa, de preu superior ref. 19782-NB de la sèrie IRIS-AURA + ref. 19582 de la

sèrie IRIS-AURA de BJC , encastada

21,67 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
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EQ11U010P-121 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada 84,09 €

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

EQ611001P-122 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada

mecànicament al parament

32,64 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

EQ8AU010P-123 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,

de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

168,36 €

(CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

ER66233BP-124 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de

plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

6,53 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

ER66266BP-125 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de

plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

26,34 €

(VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

ER71291LP-126 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat

(Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent <

30 %, superfície  de 500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior

1,28 €

(UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

FBA1B110P-127 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,92 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

FBA1F110P-128 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

1,32 €

(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

FBATU010P-129 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons reglaments federatius, amb

pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

531,98 €

(QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

FBB21941P-130 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x145 cm, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

244,39 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

FD555182P-131 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó

HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs

26,84 €

(VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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FQ21BC60P-132 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

74,56 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

FRB5P6A1P-133 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb

tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres

d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

27,04 €

(VEINTISIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

GD5A1705P-134 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren

39,70 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

KQS2UB25P-135 u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm,

contrapès amb sistema de fixació, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub

d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

1.526,25 €

(MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

KQS2UB45P-136 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrilat de

180x105x1,5 cm, anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb sistema de plegat

endarrere amb torn elèctric; inclou caixa de comandaments, motorreductor trifàsic amb final

de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i connexió elèctrica entre caixa

de comandament i motor

5.767,80 €

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

KQS2UF20P-137 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x

80 mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i

malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749,

fixada al paviment amb ancoratges desmuntable

439,92 €

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

KQS2UV10P-138 u Joc de pals voleibol metàl·lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment amb

regulació d´alçada amb regla numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició

confeccionada en trena de poliamida de 3 mm amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb

fundes per a varetes

326,74 €

(TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

KQS2UZ10P-139 u Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat encastat al paviment amb morter

de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

75,79 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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KQS2UZ20P-140 u Ancoratge metàl·lic per aparell de gimnàstica amb tapa, col·locat encastat al paviment amb

morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de

diamant

48,82 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

KQS2UZ30P-141 u Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al paviment amb morter de

resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

62,25 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

Z00001P-142 u Gradas telescópicas motorizadas 5 filas y 20 metros de longitud, con escaleras infermedias 75.000,00 €

(SETENTA Y CINCO MIL EUROS)

Z00002P-143 u Asiento MONDO con respaldo de 250 mm y base de 450x400 mm. 20,00 €

(VEINTE EUROS)

Z00003P-144 u Cortina separadora motorizada 25 metros de longitud y 10 metros de altura 6.000,00 €

(SEIS MIL EUROS)

Z0004P-145 u Partida alzada del Estudio de Seguridad y Salud 49.541,86 €

(CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CENTIMOS)
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P-1 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament

superficial monocapa amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E3

8,56 €

Otros conceptos 8,56000 €

P-2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica

sobre camió

3,03 €

Otros conceptos 3,03000 €

P-3 E2212872 m3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i

càrrega mecànica sobre camió

13,16 €

Otros conceptos 13,16000 €

P-4 E2221872 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en roca tova, amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

20,49 €

Otros conceptos 20,49000 €

P-5 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,

amb una compactació del 95% del PN

15,27 €

Otros conceptos 15,27000 €

P-6 E31521G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

83,59 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 71,01600 €

Otros conceptos 12,57400 €

P-7 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

94,28 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 81,19100 €

Otros conceptos 13,08900 €

P-8 E31B4000B kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,58 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Otros conceptos 1,57449 €

P-9 E31B4000B kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,57 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Otros conceptos 1,56449 €

P-10 E31B4000B kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Otros conceptos 1,51449 €

P-11 E31B4000B kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Otros conceptos 1,51449 €

P-12 E31B4000B kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Otros conceptos 1,51449 €

P-13 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 19,18 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87991 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12550 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

Otros conceptos 16,21981 €

P-14 E32515C4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/IIa de

consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba

104,29 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 77,50050 €

Otros conceptos 26,78950 €

P-15 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00659 €

Otros conceptos 1,33341 €

P-16 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs

de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

16,97 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20080 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,39128 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,65969 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Otros conceptos 14,01596 €

P-17 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb

una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,79 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,98000 €

Otros conceptos 0,81000 €

P-18 E4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb

una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,76 €
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B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,98000 €

Otros conceptos 0,78000 €

P-19 E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en

perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,94 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,05000 €

Otros conceptos 1,89000 €

P-20 E44B5112B kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, ref. IPE-180 de la sèrie PERFILS

de CELSA amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,48 €

B44Z5011BQ kg Perfil IPE-180 d'acer laminat en calent, ref. IPE-180 de la sèrie PERFILS de CELSA 0,99000 €

Otros conceptos 1,49000 €

P-21 E4511BH4 m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

127,52 €

B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 87,68550 €

Otros conceptos 39,83450 €

P-22 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba

106,78 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 71,14000 €

Otros conceptos 35,64000 €

P-23 E459A8H3 m3 Formigó per a sostres inclinats amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

113,31 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 74,69700 €

Otros conceptos 38,61300 €

P-24 E4B14000B kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,59 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Otros conceptos 1,58460 €

P-25 E4B14000B kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Otros conceptos 1,51460 €

P-26 E4B14000B kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,52 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Otros conceptos 1,51460 €

P-27 E4B36000B kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,73 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Otros conceptos 1,72028 €

P-28 E4B36000B kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,72 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Otros conceptos 1,71028 €

P-29 E4B36000B kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,69 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Otros conceptos 1,68028 €

P-30 E4B36000B kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,66 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Otros conceptos 1,65028 €

P-31 E4B36000B kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,66 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Otros conceptos 1,65028 €

P-32 E4B36000B kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,66 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Otros conceptos 1,65028 €

P-33 E4B94000B kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,73 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01080 €

Otros conceptos 1,71920 €

P-34 E4B94000B kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,72 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01080 €

Otros conceptos 1,70920 €

P-35 E4B94000B kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,69 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01080 €

Otros conceptos 1,67920 €
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P-36 E4B94000B kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,66 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01080 €

Otros conceptos 1,64920 €

P-37 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,

per a revestir, d'alçària fins a 5 m

22,96 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20080 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,21200 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,22594 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

Otros conceptos 21,00710 €

P-38 E4D31105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues planes de directriu recta,

a una alçària <= 5 m

21,77 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20080 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23379 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,62031 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,52756 €

B0A31000 kg Clau acer 0,00437 €

Otros conceptos 18,85317 €

P-39 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una

alçària <= 5 m

31,24 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,52756 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,62031 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20080 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23379 €

Otros conceptos 28,21173 €

P-40 E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm

d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de

moment flector últim

53,99 €

B4LV07HF m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb j 37,64000 €

Otros conceptos 16,35000 €

P-41 E545U336 m2 Coberta sandwich in situ amb dues planxes grecades (la inferior perforada), amb nervis cada

24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard, de 0,6 mm. de gruix, una inèrcia

entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2 de pendent inferior al 30%, perfils omega

d'acer galvanitzat de 60 mm d'alçada, com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de

roca de 20/25 kg/m3 i 80 mm de gruix, muntada amb fixacions mecàniques

51,62 €
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B0CHU030 m2 Planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de color stand 9,25050 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 2,25000 €

B0CHU336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 20,05500 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 3,45000 €

B7C91B10 m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft 2,62000 €

Otros conceptos 13,99450 €

P-42 E613111E m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila

alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment

1:4

23,18 €

B0FM1KE1 u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140 mm, per a revestir, categoria I, 9,79612 €

Otros conceptos 13,38388 €

P-43 E613221E m2 Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila

alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment

1:4

28,09 €

B0FM1KK1 u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x190 mm, per a revestir, categoria I, 13,28288 €

Otros conceptos 14,80712 €

P-44 E614HHAK m2 Paredó passant de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD,

categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

23,55 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 4,27523 €

Otros conceptos 19,27477 €

P-45 E63C61B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m

d'amplària i 10 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara,

col·locades

68,40 €

B63C61B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m d 51,91000 €

Otros conceptos 16,49000 €

P-46 E6525AMB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 400 mm de

100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de gruix

en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència

tèrmica >= 1,081 m2K/W

46,74 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,87200 €

B0CC1510 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, segons la norma UNE-EN 520 12,73080 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,24480 €

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

B6B11511 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'am 6,68850 €
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B6B12511 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'a 1,72568 €

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 m 5,06760 €

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

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,52640 €

Otros conceptos 13,79822 €

P-47 E65A4445 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats

cada 40 cm, i canal d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament

12,37 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,57120 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,19600 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 4,20930 €

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

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,24480 €

Otros conceptos 5,24870 €

P-48 E721BCK5B m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de

densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb

una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en

calent, prèvia imprimació. Article: ref. 55025 de la sèrie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA

21,96 €

B7Z22000BR7 kg Emulsió bituminosa, tipus EB, SUPERMUL 25, ref. 55025 de la sèrie SUPERMUL d'A 0,47100 €

B712A0XA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb arma 10,31800 €

Otros conceptos 11,17100 €

P-49 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,

col·locat sense adherir

2,42 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/ 0,95700 €

Otros conceptos 1,46300 €

P-50 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres

capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

43,95 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,55982 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 20,75010 €

Otros conceptos 21,64008 €

P-51 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix

B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

7,70 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07980 €

Otros conceptos 7,62020 €

P-52 E824232G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada

brillant, rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a

rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

28,13 €

B0FH2183 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular, de 6 a 8,00800 €
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B0962024 kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 7,35420 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,40800 €

Otros conceptos 12,35980 €

P-53 E8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 25

mm de gruix, amb entramat vist amb cantell recte i suspensió autoanivelladora de barra

roscada

27,34 €

B8431131 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm 13,78650 €

B84ZA330 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu mitjà, p 3,64000 €

Otros conceptos 9,91350 €

P-54 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues

d'acabat

25,84 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,95636 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,55510 €

Otros conceptos 21,32854 €

P-55 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i

dues d'acabat

2,78 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,10231 €

Otros conceptos 2,67769 €

P-56 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons

diluïda, i dues d'acabat

3,50 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,10231 €

Otros conceptos 3,39769 €

P-57 E89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic

insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

17,80 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,97800 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 2,13282 €

Otros conceptos 14,03893 €

P-58 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm, de gruix 15 cm

19,07 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,90616 €

Otros conceptos 8,16384 €

P-59 E9DC1J1D0 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt,

d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE ref. B12901002 de la

sèrie Adhesius cimentosos de BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref.

B21502016 de la sèrie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888)

38,15 €

B05A2203H9E kg Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de rajoles ceràmiques, de fins a 4m 2,22300 €
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B0FH7192 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, de 1 a 5 peces/m2, preu 13,46400 €

B0711024H6C kg Adhesiu cimentós tipus C2-TE segons UNE 12004, color gris, d'elasticitat mitjana, tixot 5,39270 €

Otros conceptos 17,07030 €

P-60 E9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de

3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de ciment pòrtland

28,28 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,03800 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32783 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,89531 €

B0111000 m3 Aigua 0,01110 €

Otros conceptos 20,00776 €

P-61 E9P2U010 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix,

col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de

diàmetre 4 mm

29,81 €

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,10800 €

B9P2U010 m2 Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gr 21,89250 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,80781 €

Otros conceptos 7,00169 €

P-62 E9PR5111 m2 Lloseta d'entramat de PVC de 500x500 mm i de 20 mm de gruix, per a dutxa, col·locada

sense adherir

51,68 €

B9PR5211 m2 Lloseta d'entramat de PVC  de 500x500 mm i 20 mm de gruix, per a dutxa 47,88000 €

Otros conceptos 3,80000 €

P-63 E9T1A500F m2 Paviment de goma bicapa esportiu amb sola elàstica en rotlle ref. ENERGY 45 de la sèrie

Plansystem d'ARTIGO , classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 4,5 mm de gruix,

amb superfície gofrada, col·locat amb adhesiu  de poliuretà

50,61 €

B9T1A500FA m2 Paviment esportiu de goma de superfície gofrada i lleugera aparença de marbre, en rot 36,74000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 4,71555 €

Otros conceptos 9,15445 €

P-64 EAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i

estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

88,75 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €

BAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llise 48,12000 €

Otros conceptos 25,54000 €

P-65 EASA82K7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 180x205 cm,

preu alt amb finestreta, col·locada

1.047,61 €

BASA82K7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 180x205 c 988,13000 €

Otros conceptos 59,48000 €

P-66 EB12P050 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants de

perfil T 70-8 d'acer, d'1,3 m d'alçària, separats 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb

171,27 €
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perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport de plafó, i plafóns de 100 cm d'alçària, amb

placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de cel·lulosa i cantells

bisellats, de 8 mm i de 3 a 4 m2 ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs

químics amb visos metàl·lics

B0CV4508 m2 Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de cel·lulosa i cante 72,34500 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 15,88000 €

BB12IV02 m Barana  de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó D 40 mm, muntants de perfil 58,70000 €

Otros conceptos 24,34500 €

P-67 EB14U004 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 20 cm,

col·locat amb tacs d'expansió i cargols

16,35 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetr 0,44000 €

B0CHU100 m2 Planxa d'acer llisa galvanitzada d'1,4 mm de gruix 3,63000 €

Otros conceptos 12,28000 €

P-68 EC1B1N13 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora, de 6 i 10 mm de gruix i cambra d'aire

de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

86,88 €

BC1B1N10 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora de 6 i 10 mm de gruix i cambra d' 68,99000 €

Otros conceptos 17,89000 €

P-69 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 49,97 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,16000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,49730 €

Otros conceptos 25,31270 €

P-70 ED5A1100 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=50 mm 3,25 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,77700 €

Otros conceptos 2,47300 €

P-71 ED5A1300 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=80 mm 4,99 €

BD5A2800 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre 1,43850 €

Otros conceptos 3,55150 €

P-72 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 8,00 €

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre 2,98200 €

Otros conceptos 5,01800 €

P-73 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 11,31 €

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,47300 €

Otros conceptos 6,83700 €

P-74 EF5263B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat

superficialment

7,65 €

BF526300 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l 2,42760 €

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,10000 €

BFW526B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar pe 0,15750 €
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BFY526B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 15 mm de d 0,11500 €

Otros conceptos 4,84990 €

P-75 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment

13,76 €

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar pe 0,69900 €

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l 4,73280 €

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,15600 €

BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de d 0,34000 €

Otros conceptos 7,83220 €

P-76 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment

16,56 €

BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar pe 0,90900 €

BF52B300 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l 6,14040 €

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de d 0,46000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,18000 €

Otros conceptos 8,87060 €

P-77 EF52D4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment

25,38 €

BFY52DB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 54 mm de d 0,76000 €

BFW52DB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar pe 1,40700 €

BF52D400 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.2 mm, segon 11,64840 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,25500 €

Otros conceptos 11,30960 €

P-78 EFS13843E m Aïllament contra el foc per a tub amb llana de roca ref. 850S8950 de la sèrie Indústria de

ROCKWOOL de reacció al foc A1L, densitat de 90 a 125 kg/m3, 50 mm de gruix i de 81-120

mm de diàmetre interior, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

30,52 €

B7D93084EAF m Camisa aïllant concèntrica de diàmetre interior de 89 mm i gruix d'aïllament 50 mm, de 19,19640 €

Otros conceptos 11,32360 €

P-79 EG1126B2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 250 A, segons

esquema unesa número 8 i muntada superficialment

305,03 €

BG1126B0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 250 A, sego 223,56000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,88000 €

Otros conceptos 70,59000 €

P-80 EG1AU030 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge

superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de

carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector

482,22 €
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terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm, col·locat

BG1AU030 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en munt 427,86000 €

Otros conceptos 54,36000 €

P-81 EG415F13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar

(1P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons

UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

23,63 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €

BG415F13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, uni 14,38000 €

Otros conceptos 8,89000 €

P-82 EGA12112 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior, muntat superficialment 18,84 €

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,29000 €

BGA12110 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior 10,24000 €

Otros conceptos 8,31000 €

P-83 EH112724 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini

acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb

una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma

rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada

superficialment al sostre

109,08 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,50000 €

BHU81114 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potènci 9,33000 €

BH112720 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat b 82,84000 €

Otros conceptos 16,41000 €

P-84 EH441227 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30 i portalàmpades E27, de

70 W de potència, amb equip integrat a la peana de muntatge, de 230 V de tensió nominal,

amb cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector

i amb capçal circular de suport d'accessoris independent, completament orientable, amb grau

de protecció IP 20, muntat en carril electrificat trifàsic no encastat

307,54 €

BHUB1200 u Làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30, de 97 mm de diàmetre, amb casqu 73,18000 €

BHP41227 u Projector per a làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30 i portalàmpades E27, 215,23000 €

Otros conceptos 19,13000 €

P-85 EH6E2321 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast electrònic i amb

carregador-convertidor de bateria de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor,

amb 2 nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant un tub fluorescent

estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 28%, col·locat

105,10 €

BHW62000 u Part proporcional d'accessoris de comandaments a distància autònoms 0,53000 €

BH6E2321 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast electrònic i amb 86,11000 €

Otros conceptos 18,46000 €
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P-86 EHA2U010 u Llum industrial amb distribució simètrica semi-intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri a

pressió alta de 250 W i dispositiu de seguretat amb làmpada halògena 250 w, de xapa

d'alumini anoditzat, amb equip elèctric incorporat, tancat i suspés

261,45 €

BHWA2000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb làmpades d'incandescèn 1,58000 €

BHA2U010 u Llum industrial amb distribució simètrica semi-intensiva, amb làmpada de vapor de me 218,27000 €

Otros conceptos 41,60000 €

P-87 EJ12K71C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu

mitjà, encastat al paviment

33,19 €

BJ12K71C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blan 18,05000 €

Otros conceptos 15,14000 €

P-88 EJ12SAAB u Plat de dutxa angular de resines de 1000x1000 mm, de color blanc, preu superior, col·locat

sobre el paviment

725,78 €

BJ124AAB u Plat de dutxa angular de resines de 1000x1000 mm de color blanc, preu superior 677,66000 €

Otros conceptos 48,12000 €

P-89 EJ13B31P u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc, preu alt,

col·locat sobre peu

114,02 €

BJ13B31P u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc, preu alt 93,42000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36625 €

Otros conceptos 20,23375 €

P-90 EJ13K21B u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu

alt, encastat a taulell

52,64 €

BJ13K21B u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc 37,93000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36625 €

Otros conceptos 14,34375 €

P-91 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes

de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment

i connectat a la xarxa d'evacuació

222,89 €

BJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecan 174,52000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17580 €

Otros conceptos 48,19420 €

P-92 EJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó

cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

98,52 €

BJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon 82,10000 €

Otros conceptos 16,42000 €

P-93 EJ23513GC u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE ,

muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb

dues entrades de maniguets

82,41 €
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BJ23513GCYJ u Monocomandament de lavabo 1/2´´,amb conexions flexibles, palanca metàl·lica, caden 60,90000 €

Otros conceptos 21,51000 €

P-94 EJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de

diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC

59,26 €

BJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de 32,99000 €

Otros conceptos 26,27000 €

P-95 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta

incorporats, connectat al ramal de PVC

17,82 €

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cad 11,11000 €

Otros conceptos 6,71000 €

P-96 EJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i

capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

20,09 €

BJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 m 13,29000 €

Otros conceptos 6,80000 €

P-97 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255

mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

39,90 €

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 2 29,82000 €

Otros conceptos 10,08000 €

P-98 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer

inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

76,75 €

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'a 67,25000 €

Otros conceptos 9,50000 €

P-99 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer

inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

371,94 €

BJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'a 330,86000 €

Otros conceptos 41,08000 €

P-100 EJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, de fosa, per a 8 comptadors, de

diàmetre 2´´, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal

259,56 €

BJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, fet amb fosa, per a 8 compta 196,31000 €

Otros conceptos 63,25000 €

P-101 EJA12411 u Escalfador instantani per a gas natural, de 28 kW de potència, 16 l/min de cabal i 25 °C de

gradient tèrmic, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat

714,49 €

B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 0,36000 €

BJA12410 u Escalfador instantani a gas per a gas natural, de 28 kW de potència, de 16 l/min de ca 650,79000 €

Otros conceptos 63,34000 €

P-102 EJAA7T12 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb un

serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, amb bescanviador de

plaques, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

2.513,56 €
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BJAA7T11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb un 2.144,75000 €

Otros conceptos 368,81000 €

P-103 EK12V327 u Armari regulador normalitzat de designació A-100 per a un cabal de 100 m3/h, entrada d'acer

d'1´´ de diàmetre, sortida amb ràcord femella 3´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de

sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima

12,5 a 15 mbar i muntat superficialment

1.049,95 €

BK12V327 u Armari regulador normalitzat de designació A-100 per a un cabal de 100 m3/h, entrada 910,19000 €

Otros conceptos 139,76000 €

P-104 EK221246 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal,

0,065 a 0,17 bar de pressió, muntada entre tubs

231,07 €

BK221240 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a roscar, de diàmetre nomin 186,40000 €

Otros conceptos 44,67000 €

P-105 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de

diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

439,31 €

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de di 378,00000 €

Otros conceptos 61,31000 €

P-106 EK252230 u Manòmetre per a una pressió < 0,04 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G,

instal·lat

65,95 €

BK252230 u Manòmetre per a una pressió < 0.04 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/ 53,83000 €

Otros conceptos 12,12000 €

P-107 EL2BA112 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba

d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6

persones (càrrega màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat

bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura

lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura

lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra

col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

24.149,75 €

BL3M1111 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit 1.595,10000 €

BL31A111 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i cor 14.837,00000 €

Otros conceptos 7.717,65000 €

P-108 EM11L130 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis convencional, amb un abast

longitudinal entre 3 i 300 m, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment

722,96 €

BM11L130 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis convencional, amb un abast lo 677,76000 €

Otros conceptos 45,20000 €

P-109 EM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100

dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada

a l'exterior

37,80 €
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BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,53000 €

BM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic 24,70000 €

Otros conceptos 12,57000 €

P-110 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

19,24 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,27000 €

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 7,28000 €

Otros conceptos 11,69000 €

P-111 EM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge,

interruptor d'accionament manual i connexionat

132,32 €

BM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntat 114,80000 €

Otros conceptos 17,52000 €

P-112 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb

armari, muntada superficialment a la paret

339,62 €

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, am 210,65000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €

Otros conceptos 128,38000 €

P-113 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de

34A-144B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els

suports per a penjar del sostre, instal·lat

113,74 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 8,67000 €

BM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de capacitat i una eficàcia de 81,70000 €

Otros conceptos 23,37000 €

P-114 EM91102R u Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m, muntat superficialment a la paret 841,56 €

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a parallamps 25,40000 €

BM911020 u Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m 226,87000 €

Otros conceptos 589,29000 €

P-115 ENF51447 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1

1/4´´, tarada a 4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

74,16 €

BNF51441 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de dià 59,41000 €

Otros conceptos 14,75000 €

P-116 ENL12124 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de

tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h

de cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i

110°C, amb connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

244,49 €

BNL12124 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització 143,08000 €

Otros conceptos 101,41000 €

P-117 EP51U001 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5 extensions, homologada, amb selecció del tipus

de marcació i col·locada mural

404,24 €
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BP51U001 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5 extensions, homologada, amb selecció de 340,11000 €

Otros conceptos 64,13000 €

P-118 EP52U010 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, homologat, col·locat 107,32 €

BP52U010 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, homologat 96,18000 €

Otros conceptos 11,14000 €

P-119 EP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4 contactes, col·locat 7,58 €

BP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4 contactes 3,60000 €

Otros conceptos 3,98000 €

P-120 EP5311A4C u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per

cargols, amb tapa, de preu superior ref. 19782-NB de la sèrie IRIS-AURA + ref. 19582 de la

sèrie IRIS-AURA de BJC , encastada

21,67 €

BP5311A4C9T u Tapa per a presa telefònica RJ12 o per a presa de dades RJ45, de nacre brillant + Pre 14,60000 €

Otros conceptos 7,07000 €

P-121 EQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada 84,09 €

BQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada 75,43000 €

Otros conceptos 8,66000 €

P-122 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada

mecànicament al parament

32,64 €

BQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i normalitzada, amb f 25,24000 €

Otros conceptos 7,40000 €

P-123 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,

de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

168,36 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vit 142,39000 €

Otros conceptos 25,97000 €

P-124 ER66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de

plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

6,53 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m 0,26544 €

B0111000 m3 Aigua 0,01110 €

Otros conceptos 6,25346 €

P-125 ER66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de

plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

26,34 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m 0,79632 €

B0111000 m3 Aigua 0,03219 €

Otros conceptos 25,51149 €

P-126 ER71291L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat

(Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent <

30 %, superfície  de 500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior

1,28 €
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BR4U1L00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondri 0,25250 €

Otros conceptos 1,02750 €

P-127 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,92 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18850 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,77800 €

Otros conceptos 0,95350 €

P-128 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

1,32 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,14213 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,58739 €

Otros conceptos 0,59048 €

P-129 FBATU010 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons reglaments federatius, amb

pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

531,98 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 153,75000 €

Otros conceptos 378,23000 €

P-130 FBB21941 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x145 cm, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

244,39 €

BBM1BGL2 u Placa d'orientació o situació, de 55x145 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensit 210,42000 €

Otros conceptos 33,97000 €

P-131 FD555182 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó

HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs

26,84 €

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó porós 10,72050 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,11893 €

Otros conceptos 12,00057 €

P-132 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

74,56 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport 59,00000 €

Otros conceptos 15,56000 €

P-133 FRB5P6A1 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb

tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres

d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

27,04 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sal 9,46000 €

Otros conceptos 17,58000 €

P-134 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren

39,70 €

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre 8,99850 €
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B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 10,36880 €

Otros conceptos 20,33270 €

P-135 KQS2UB25 u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm,

contrapès amb sistema de fixació, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub

d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

1.526,25 €

BQS2UB25 u Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 m 1.274,04000 €

Otros conceptos 252,21000 €

P-136 KQS2UB45 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrilat de

180x105x1,5 cm, anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb sistema de plegat

endarrere amb torn elèctric; inclou caixa de comandaments, motorreductor trifàsic amb final

de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i connexió elèctrica entre caixa

de comandament i motor

5.767,80 €

BQS2UB45 u Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrila 4.896,24000 €

B0A62H00 u Tac d'acer de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella 33,25000 €

Otros conceptos 838,31000 €

P-137 KQS2UF20 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x

80 mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i

malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749,

fixada al paviment amb ancoratges desmuntable

439,92 €

BQS2U020 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat d 409,22000 €

Otros conceptos 30,70000 €

P-138 KQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl·lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment amb

regulació d´alçada amb regla numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició

confeccionada en trena de poliamida de 3 mm amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb

fundes per a varetes

326,74 €

BQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment am 304,96000 €

Otros conceptos 21,78000 €

P-139 KQS2UZ10 u Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat encastat al paviment amb morter

de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

75,79 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 14,00000 €

BQSZU170 u Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa 11,80000 €

Otros conceptos 49,99000 €

P-140 KQS2UZ20 u Ancoratge metàl·lic per aparell de gimnàstica amb tapa, col·locat encastat al paviment amb

morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de

diamant

48,82 €

BQSZU180 u Ancoratge metàl-lic per a aparell de gimnàstica amb tapa 12,77000 €
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B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 7,00000 €

Otros conceptos 29,05000 €

P-141 KQS2UZ30 u Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al paviment amb morter de

resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

62,25 €

BQSZU190 u Ancoratge metàl-lic per a porteria amb tapa 30,80000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 7,00000 €

Otros conceptos 24,45000 €

P-142 Z00001 u Gradas telescópicas motorizadas 5 filas y 20 metros de longitud, con escaleras infermedias 75.000,00 €

Sin descomposición 75.000,00000 €

P-143 Z00002 u Asiento MONDO con respaldo de 250 mm y base de 450x400 mm. 20,00 €

Sin descomposición 20,00000 €

P-144 Z00003 u Cortina separadora motorizada 25 metros de longitud y 10 metros de altura 6.000,00 €

Sin descomposición 6.000,00000 €

P-145 Z0004 u Partida alzada del Estudio de Seguridad y Salud 49.541,86 €

Sin descomposición 49.541,86000 €



Presupuesto 
 



Polideportivo Sescelades

PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 01 Movimiento de Tierras

Subcapítulo 2 01 Vaciados

1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans

mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

3,03 1.250,000 3.787,50

2 E2212872 m3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat

sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 3)

13,16 4.137,500 54.449,50

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.01.01 58.237,00

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 01 Movimiento de Tierras

Subcapítulo 2 02 Excavación de rasas y pozos

1 E2221872 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en roca tova,

amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega

mecànica sobre camió (P - 4)

20,49 164,903 3.378,86

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.01.02 3.378,86

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 01 Movimiento de Tierras

Subcapítulo 2 03 Rellenos

1 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en

tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 5)

15,27 387,500 5.917,13

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.01.03 5.917,13

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 02 Cimentación

Subcapítulo 2 01 Muro de contención

1 E32515C4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,

HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10

mm i abocat amb bomba (P - 14)

104,29 360,000 37.544,40

2 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima

de 3 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 (P - 15)

1,34 1.091,160 1.462,15

3 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de

250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a

dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 16)

16,97 90,000 1.527,30

4 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament

de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 49)

2,42 90,000 217,80

euros
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5 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 134)

39,70 30,000 1.191,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.02.01 41.942,65

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 02 Cimentación

Subcapítulo 2 02 Zanjas y pozos

1 E31521G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

amb cubilot (P - 6)

83,59 23,431 1.958,60

2 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat

amb cubilot (P - 7)

94,28 141,472 13.337,98

3 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 8)

1,58 25,630 40,50

4 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 9)

1,57 501,240 786,95

5 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 10)

1,52 3.914,380 5.949,86

6 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 11)

1,52 323,560 491,81

7 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 12)

1,52 2.195,840 3.337,68

8 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -

13)

19,18 375,300 7.198,25

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.02.02 33.101,63

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 03 Estructuras

Subcapítulo 2 01 Estructura metálica

1 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,

rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 17)

1,79 20.400,706 36.517,26

2 E4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,

rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 18)

1,76 41.142,586 72.410,95

3 E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades

per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,

quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 19)

2,94 10.158,862 29.867,05

4 E44B5112BQXI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,

HEM i UPN, ref. IPE-180 de la sèrie PERFILS de CELSA amb una

2,48 18.911,592 46.900,75

euros
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capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 20)

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.03.01 185.696,01

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 03 Estructuras

Subcapítulo 2 02 Estructura HA

1 E4511BH4 m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 21)

127,52 43,008 5.484,38

2 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 24)

1,59 798,320 1.269,33

3 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 25)

1,52 1.520,750 2.311,54

4 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 26)

1,52 1.180,850 1.794,89

5 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 22)

106,78 83,008 8.863,59

6 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 27)

1,73 172,000 297,56

7 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 28)

1,72 1.166,500 2.006,38

8 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 29)

1,69 1.752,800 2.962,23

9 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 30)

1,66 1.176,310 1.952,67

10 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 31)

1,66 2.170,800 3.603,53

11 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie

CELSAFER de CELSA (P - 32)

1,66 503,200 835,31

12 E459A8H3 m3 Formigó per a sostres inclinats amb elements resistents

industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 23)

113,31 8,512 964,49

13 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars

de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m (P - 37)

22,96 353,280 8.111,31

14 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de

directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 39)

31,24 495,600 15.482,54

15 E4D31105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues

planes de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 38)

21,77 140,940 3.068,26

16 E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm

d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert

superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de moment

flector últim (P - 40)

53,99 1.508,293 81.432,74

17 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500

SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 33)

1,73 113,290 195,99

euros
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18 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500

SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 34)

1,72 474,870 816,78

19 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500

SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 35)

1,69 3.327,280 5.623,10

20 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500

SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 36)

1,66 211,390 350,91

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.03.02 147.427,53

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 04 Cubiertas

1 E545U336 m2 Coberta sandwich in situ amb dues planxes grecades (la inferior

perforada), amb nervis cada 24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de

color estàndard, de 0,6 mm. de gruix, una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i

un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2 de pendent inferior al 30%, perfils omega

d'acer galvanitzat de 60 mm d'alçada, com a separadors, i aïllament

amb feltre de llana de roca de 20/25 kg/m3 i 80 mm de gruix, muntada

amb fixacions mecàniques (P - 41)

51,62 1.463,490 75.545,35

TOTAL Subcapítulo 01.01.04 75.545,35

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 05 Cerramiento exterior

1 E63C61B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 16 cm

de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de llargària com a màxim, amb

acabat llis, de color gris a una cara, col·locades (P - 45)

68,40 1.595,550 109.135,62

2 E613111E m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de

ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma

UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (P - 42)

23,18 679,200 15.743,86

3 E613221E m2 Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de

ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma

UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (P - 43)

28,09 354,160 9.948,35

TOTAL Subcapítulo 01.01.05 134.827,83

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 06 Cerramientos interiores

1 E614HHAK m2 Paredó passant de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de

290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,

per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 44)

23,55 983,072 23.151,35

2 E824232G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de

ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15

peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 52)

28,13 983,072 27.653,82

euros
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3 E6525AMB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà

de 136 mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de

100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de gruix en cada

cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de

resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W (P - 46)

46,74 375,012 17.528,06

4 E65A4445 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant

d'amplària 48 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 48 mm

amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament (P - 47)

12,37 375,012 4.638,90

5 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb acabat llis, amb

una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 56)

3,50 375,012 1.312,54

TOTAL Subcapítulo 01.01.06 74.284,67

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 07 Impermeabilización y aislamiento

1 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a

pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix

total de 1500 µm (P - 50)

43,95 519,322 22.824,20

2 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00

m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la

norma UNE-EN 13279-1 (P - 51)

7,70 1.702,400 13.108,48

3 E721BCK5BR7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE

104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per

làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de

feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida

en calent, prèvia imprimació. Article: ref. 55025 de la sèrie

SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA (P - 48)

21,96 760,000 16.689,60

TOTAL Subcapítulo 01.01.07 52.622,28

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 08 Revestimientos

1 E8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra

vegetal, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb entramat vist amb cantell

recte i suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 53)

27,34 1.702,400 46.543,62

2 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, a la cola amb acabat llis, amb una

capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 55)

2,78 750,024 2.085,07

3 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes

d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 54)

25,84 519,322 13.419,28

4 E89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa

de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues

d'acabat (P - 57)

17,80 158,760 2.825,93

5 FBATU010 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons

reglaments federatius, amb pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

(P - 129)

531,98 1,000 531,98

TOTAL Subcapítulo 01.01.08 65.405,88

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

euros
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Subcapítulo 09 Pavimentos

1 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 58)

19,07 2.032,650 38.762,64

2 E9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb

sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment

pòrtland (P - 60)

28,28 1.075,195 30.406,51

3 E9P2U010 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN

685 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió

aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (P - 61)

29,81 828,620 24.701,16

4 E9T1A500FANUm2 Paviment de goma bicapa esportiu amb sola elàstica en rotlle ref.

ENERGY 45 de la sèrie Plansystem d'ARTIGO , classe 23-34-43

segons la norma UNE-EN 685 i de 4,5 mm de gruix, amb superfície

gofrada, col·locat amb adhesiu  de poliuretà (P - 63)

50,61 1.463,490 74.067,23

5 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per

paviment de tractament superficial monocapa amb base de tot-u

artificial, sobre esplanada E3 (P - 1)

8,56 3.181,060 27.229,87

6 E9DC1J1D0063 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma

rectangular preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a

rajola ceràmica C2-TE ref. B12901002 de la sèrie Adhesius

cimentosos de BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

ref. B21502016 de la sèrie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN

13888) (P - 59)

38,15 401,260 15.308,07

7 E9PR5111 m2 Lloseta d'entramat de PVC de 500x500 mm i de 20 mm de gruix, per a

dutxa, col·locada sense adherir (P - 62)

51,68 414,500 21.421,36

TOTAL Subcapítulo 01.01.09 231.896,84

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 10 Cerramientos y divisorias practicables

1 EASA82K7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una

llum de 180x205 cm, preu alt amb finestreta, col·locada (P - 65)

1.047,61 7,000 7.333,27

2 EAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de

gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària

i de 210 cm d'alçària (P - 64)

88,75 42,000 3.727,50

TOTAL Subcapítulo 01.01.10 11.060,77

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 11 Protección y señalización

1 EB12P050 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre

40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, d'1,3 m d'alçària, separats 1,5

m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb perfil quadrat 20x20x2 mm

d'acer com a suport de plafó, i plafóns de 100 cm d'alçària, amb placa

de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de

cel·lulosa i cantells bisellats, de 8 mm i de 3 a 4 m2 ancorada amb

platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos

metàl·lics (P - 66)

171,27 68,960 11.810,78

euros
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2 EB14U004 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i

desenvolupament 20 cm, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P -

67)

16,35 68,960 1.127,50

3 EM91102R u Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m, muntat

superficialment a la paret (P - 114)

841,56 1,000 841,56

TOTAL Subcapítulo 01.01.11 13.779,84

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 12 Vidriería

1 EC1B1N13 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora, de 6 i 10 mm de

gruix i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,

acer o alumini (P - 68)

86,88 627,000 54.473,76

TOTAL Subcapítulo 01.01.12 54.473,76

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 13 Drenaje y saneamiento

1 ED5A1100 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=50 mm (P - 70) 3,25 51,475 167,29

2 ED5A1300 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=80 mm (P - 71) 4,99 126,500 631,24

3 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm (P - 72) 8,00 145,260 1.162,08

4 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 73) 11,31 148,300 1.677,27

TOTAL Subcapítulo 01.01.13 3.637,88

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 14 Electricidad e iluminación

1 EH112724 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor

de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs

fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de

color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de

forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de

protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (P - 83)

109,08 135,000 14.725,80

2 EH441227 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30 i

portalàmpades E27, de 70 W de potència, amb equip integrat a la

peana de muntatge, de 230 V de tensió nominal, amb cos d'alumini

injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense

reflector i amb capçal circular de suport d'accessoris independent,

completament orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en carril

electrificat trifàsic no encastat (P - 84)

307,54 35,000 10.763,90

3 EHA2U010 u Llum industrial amb distribució simètrica semi-intensiva, amb làmpada

de vapor de mercuri a pressió alta de 250 W i dispositiu de seguretat

amb làmpada halògena 250 w, de xapa d'alumini anoditzat, amb equip

elèctric incorporat, tancat i suspés (P - 86)

261,45 45,000 11.765,25

4 EG1126B2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics,

de 250 A, segons esquema unesa número 8 i muntada superficialment

(P - 79)

305,03 1,000 305,03

euros
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5 EG415F13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, unipolar (1P), de 10000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 81)

23,63 30,000 708,90

6 EG1AU030 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de

distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos

de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal

amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector

terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions

550x900x175 mm, col·locat (P - 80)

482,22 1,000 482,22

7 EGA12112 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior,

muntat superficialment (P - 82)

18,84 1,000 18,84

8 EH6E2321 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast

electrònic i amb carregador-convertidor de bateria de NiCd, amb

possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor, amb 2 nivells de potència,

autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant un tub fluorescent

estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 28%, col·locat (P - 85)

105,10 22,000 2.312,20

TOTAL Subcapítulo 01.01.14 41.082,14

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 15 Sanitarios

Subcapítulo 2 01 Duchas

1 EJ12K71C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700

mm, de color blanc, preu mitjà, encastat al paviment (P - 87)

33,19 47,000 1.559,93

2 EJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a

dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de

1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 92)

98,52 48,000 4.728,96

3 EJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable

incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de

PVC (P - 94)

59,26 48,000 2.844,48

4 EJ12SAAB u Plat de dutxa angular de resines de 1000x1000 mm, de color blanc,

preu superior, col·locat sobre el paviment (P - 88)

725,78 1,000 725,78

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.15.01 9.859,15

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 15 Sanitarios

Subcapítulo 2 02 Lavabos

1 EJ13K21B u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill, d'amplària 53 a 75

cm, de color blanc, preu alt, encastat a taulell (P - 90)

52,64 17,000 894,88

2 EJ23513GCYJP u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188 001 de la sèrie

Eurosmart de GROHE , muntada superficialment sobre taulell o aparell

sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

(P - 93)

82,41 20,000 1.648,20

3 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb

vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P - 95)

17,82 20,000 356,40

4 EJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions

220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions

mecàniques (P - 96)

20,09 20,000 401,80

5 EJ13B31P u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de

color blanc, preu alt, col·locat sobre peu (P - 89)

114,02 3,000 342,06

euros
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6 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,

fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i

temperatura 61°C,  instal·lat (P - 123)

168,36 20,000 3.367,20

7 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler

de fusta (P - 69)

49,97 20,000 999,40

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.15.02 8.009,94

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 15 Sanitarios

Subcapítulo 2 03 Inodoros

1 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,

cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de

color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la

xarxa d'evacuació (P - 91)

222,89 21,000 4.680,69

2 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310

mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions

mecàniques (P - 97)

39,90 21,000 837,90

3 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de

350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P

- 99)

371,94 4,000 1.487,76

4 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm

de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -

98)

76,75 4,000 307,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.15.03 7.313,35

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 15 Sanitarios

Subcapítulo 2 04 Contadores

1 EJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, de fosa, per a

8 comptadors, de diàmetre 2´´, connectada a les derivacions

individuals i al ramal principal (P - 100)

259,56 1,000 259,56

TOTAL Subcapítulo 2 01.01.15.04 259,56

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 16 Abastecimiento de agua y ACS

1 EF5263B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm

de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb

grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 74)

7,65 223,000 1.705,95

2 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm

de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb

grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 75)

13,76 42,120 579,57

3 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm

de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb

grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 76)

16,56 25,000 414,00

euros
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4 EF52D4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 77)

25,38 42,800 1.086,26

5 ENL12124 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de

calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica

de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar

de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i

110°C, amb connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes

les connexions fetes (P - 116)

244,49 2,000 488,98

6 ENF51447 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió

femella-femella de diàmetre 1 1/4´´, tarada a 4 bar, de temperatura

màxima 120°C, muntada superficialment (P - 115)

74,16 8,000 593,28

TOTAL Subcapítulo 01.01.16 4.868,04

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 17 Instalación de gas

1 EK12V327 u Armari regulador normalitzat de designació A-100 per a un cabal de

100 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida amb ràcord femella

3´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de

seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a

15 mbar i muntat superficialment (P - 103)

1.049,95 1,000 1.049,95

2 EK221246 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´ de

diàmetre nominal, 0,065 a 0,17 bar de pressió, muntada entre tubs (P -

104)

231,07 1,000 231,07

3 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions

roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i

muntat entre tubs (P - 105)

439,31 1,000 439,31

4 EK252230 u Manòmetre per a una pressió < 0,04 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de

connexió de 1/2´´ G, instal·lat (P - 106)

65,95 1,000 65,95

5 EJA12411 u Escalfador instantani per a gas natural, de 28 kW de potència, 16 l/min

de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu superior, col·locat amb

fixacions murals i connectat (P - 101)

714,49 1,000 714,49

6 EJAA7T12 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de

capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i

aïllament de poliuretà, amb bescanviador de plaques, col·locat en

posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 102)

2.513,56 2,000 5.027,12

7 EFS13843EAF9 m Aïllament contra el foc per a tub amb llana de roca ref. 850S8950 de la

sèrie Indústria de ROCKWOOL de reacció al foc A1L, densitat de 90 a

125 kg/m3, 50 mm de gruix i de 81-120 mm de diàmetre interior, amb

grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 78)

30,52 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.01.17 7.527,89

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 18 Instalaciones audiovisuales y de comunicación

1 EP51U001 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5 extensions, homologada,

amb selecció del tipus de marcació i col·locada mural (P - 117)

404,24 1,000 404,24

2 EP52U010 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, homologat, col·locat (P -

118)

107,32 2,000 214,64

3 EP5311A4C9TJ u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11

simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu superior ref.

19782-NB de la sèrie IRIS-AURA + ref. 19582 de la sèrie IRIS-AURA

21,67 2,000 43,34

euros
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de BJC , encastada (P - 120)

4 EP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4 contactes, col·locat

(P - 119)

7,58 2,000 15,16

TOTAL Subcapítulo 01.01.18 677,38

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 19 Equipamientos

1 EQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta

envernissada (P - 121)

84,09 111,800 9.401,26

2 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i

normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 122)

32,64 1,000 32,64

3 KQS2UB45 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura multitubular,

tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm, anella de tub d'acer amb

molles i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb torn

elèctric; inclou caixa de comandaments, motorreductor trifàsic amb

final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i

connexió elèctrica entre caixa de comandament i motor (P - 136)

5.767,80 2,000 11.535,60

4 KQS2UB25 u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub

d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de fixació, tauler de

metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa

de niló, amb una volada de 1,65 m (P - 135)

1.526,25 4,000 6.105,00

5 KQS2UF20 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub

d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular

galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm

subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN

749, fixada al paviment amb ancoratges desmuntable (P - 137)

439,92 2,000 879,84

6 KQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl·lics de diàmetre 10 cm per a fixar a

encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla numerada,

tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició confeccionada en

trena de poliamida de 3 mm amb cable d´acer plastificat de 6 mm i

amb fundes per a varetes (P - 138)

326,74 1,000 326,74

7 KQS2UZ10 u Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat encastat

al paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment

feta amb màquina amb corona de diamant (P - 139)

75,79 4,000 303,16

8 KQS2UZ20 u Ancoratge metàl·lic per aparell de gimnàstica amb tapa, col·locat

encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de

paviment feta amb màquina amb corona de diamant (P - 140)

48,82 11,000 537,02

9 KQS2UZ30 u Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al

paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment

feta amb màquina amb corona de diamant (P - 141)

62,25 4,000 249,00

10 Z00001 u Gradas telescópicas motorizadas 5 filas y 20 metros de longitud, con

escaleras infermedias (P - 142)

75.000,00 2,000 150.000,00

11 Z00002 u Asiento MONDO con respaldo de 250 mm y base de 450x400 mm. (P -

143)

20,00 450,000 9.000,00

12 Z00003 u Cortina separadora motorizada 25 metros de longitud y 10 metros de

altura (P - 144)

6.000,00 2,000 12.000,00

TOTAL Subcapítulo 01.01.19 200.370,26

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 20 Urbanización

euros
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PRESUPUESTO Pág.: 12

1 FD555182 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10

cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs (P - 131)

26,84 107,000 2.871,88

2 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer

perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions

mecàniques (P - 132)

74,56 3,000 223,68

3 FRB5P6A1 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5

m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un

grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ

perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat (P - 133)

27,04 18,000 486,72

4 ER66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,

excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,

en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació

barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 124)

6,53 20,000 130,60

5 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -

128)

1,32 530,400 700,13

6 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada (P - 127)

1,92 76,000 145,92

7 FBB21941 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de

55x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 130)

244,39 6,000 1.466,34

8 ER66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,

excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals,

en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació

barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 125)

26,34 5,000 131,70

9 ER71291L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la

baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb

sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de

500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior (P - 126)

1,28 263,000 336,64

TOTAL Subcapítulo 01.01.20 6.493,61

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 21 Transporte vertical

1 EL2BA112 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció

sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,

velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega

màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de

qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb

portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de

800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2

fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm,

maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons

REAL DECRETO 1314/1997 (P - 107)

24.149,75 1,000 24.149,75

TOTAL Subcapítulo 01.01.21 24.149,75

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 01 Obra

Subcapítulo 22 Protección de incendios

euros



Polideportivo Sescelades
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1 EM11L130 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis convencional,

amb un abast longitudinal entre 3 i 300 m, segons norma UNE-EN

54-12, muntat superficialment (P - 108)

722,96 1,000 722,96

2 EM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de

potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66,

fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P -

109)

37,80 4,000 151,20

3 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,

accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma

UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 110)

19,24 9,000 173,16

4 EM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb

placa de muntatge, interruptor d'accionament manual i connexionat (P

- 111)

132,32 4,000 529,28

5 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb

mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret (P -

112)

339,62 3,000 1.018,86

6 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i

una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre, percussor tèrmic i

possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del

sostre, instal·lat (P - 113)

113,74 9,000 1.023,66

TOTAL Subcapítulo 01.01.22 3.619,12

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades

Capítulo 02 Seguridad y Salud

1 Z0004 u Partida alzada del Estudio de Seguridad y Salud (P - 145) 49.541,86 1,000 49.541,86

TOTAL Capítulo 01.02 49.541,86

euros



Resumen del presupuesto 
 



Polideportivo Sescelades

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: Subcapítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítulo 01.01.01  Movimiento de Tierras 67.532,99

Subcapítulo 01.01.02  Cimentación 75.044,28

Subcapítulo 01.01.03  Estructuras 333.123,54

Subcapítulo 01.01.04  Cubiertas 75.545,35

Subcapítulo 01.01.05  Cerramiento exterior 134.827,83

Subcapítulo 01.01.06  Cerramientos interiores 74.284,67

Subcapítulo 01.01.07  Impermeabilización y aislamiento 52.622,28

Subcapítulo 01.01.08  Revestimientos 65.405,88

Subcapítulo 01.01.09  Pavimentos 231.896,84

Subcapítulo 01.01.10  Cerramientos y divisorias practicables 11.060,77

Subcapítulo 01.01.11  Protección y señalización 13.779,84

Subcapítulo 01.01.12  Vidriería 54.473,76

Subcapítulo 01.01.13  Drenaje y saneamiento 3.637,88

Subcapítulo 01.01.14  Electricidad e iluminación 41.082,14

Subcapítulo 01.01.15  Sanitarios 25.442,00

Subcapítulo 01.01.16  Abastecimiento de agua y ACS 4.868,04

Subcapítulo 01.01.17  Instalación de gas 7.527,89

Subcapítulo 01.01.18  Instalaciones audiovisuales y de comunicación 677,38

Subcapítulo 01.01.19  Equipamientos 200.370,26

Subcapítulo 01.01.20  Urbanización 6.493,61

Subcapítulo 01.01.21  Transporte vertical 24.149,75

Subcapítulo 01.01.22  Protección de incendios 3.619,12

Capítulo 01.01  Obra 1.507.466,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.507.466,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Obra 1.507.466,10

Capítulo 01.02  Seguridad y Salud 49.541,86

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades 1.557.007,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.557.007,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades 1.557.007,96

1.557.007,96

euros



Polideportivo Sescelades

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: Subcapítulo %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítulo 01.01.01  Movimiento de Tierras 4,34

Subcapítulo 01.01.02  Cimentación 4,82

Subcapítulo 01.01.03  Estructuras 21,40

Subcapítulo 01.01.04  Cubiertas 4,85

Subcapítulo 01.01.05  Cerramiento exterior 8,66

Subcapítulo 01.01.06  Cerramientos interiores 4,77

Subcapítulo 01.01.07  Impermeabilización y aislamiento 3,38

Subcapítulo 01.01.08  Revestimientos 4,20

Subcapítulo 01.01.09  Pavimentos 14,89

Subcapítulo 01.01.10  Cerramientos y divisorias practicables 0,71

Subcapítulo 01.01.11  Protección y señalización 0,89

Subcapítulo 01.01.12  Vidriería 3,50

Subcapítulo 01.01.13  Drenaje y saneamiento 0,23

Subcapítulo 01.01.14  Electricidad e iluminación 2,64

Subcapítulo 01.01.15  Sanitarios 1,63

Subcapítulo 01.01.16  Abastecimiento de agua y ACS 0,31

Subcapítulo 01.01.17  Instalación de gas 0,48

Subcapítulo 01.01.18  Instalaciones audiovisuales y de comunicación 0,04

Subcapítulo 01.01.19  Equipamientos 12,87

Subcapítulo 01.01.20  Urbanización 0,42

Subcapítulo 01.01.21  Transporte vertical 1,55

Subcapítulo 01.01.22  Protección de incendios 0,23

Capítulo 01.01  Obra 96,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

96,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítulo %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Obra 96,82

Capítulo 01.02  Seguridad y Salud 3,18

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Pabellón Sescelades 100,00

100,00

euros



Última hoja del presupuesto 

 



Polideportivo Sescelades

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 1.557.007,96

6 % Beneficio industrial SOBRE 1.557.007,96.................................................................... 93.420,48

13 % Gastos Generales SOBRE 1.557.007,96................................................................... 202.411,03

Subtotal 1.852.839,47

18,00 % IVA SOBRE 1.852.839,47..................................................................................... 333.511,10

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 2.186.350,57

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS )

Barcelona, julio de 2012
El autor del proyecto

Carlos Domingo Force


