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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 1Data:

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics 

1 G2221R41

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

C#*D#*E#*F#1 Excavació fins la cota -3.40 m 3.287,200 3,400 1,000 1,250 13.970,600

C#*D#*E#*F#2 Excavació dels desmunts 860,700 3,400 0,500 1,250 1.828,988

C#*D#*E#*F#3 Excavació de sabates i bigues
d'arriostrament

929,300 1,000 1,000 1,250 1.161,625

TOTAL AMIDAMENT 16.961,213

m2 Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondària2 G2241100

AMIDAMENT DIRECTE 1.084,800

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal�lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t

3 G22203A

AMIDAMENT DIRECTE 15.132,300

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 G22204A

AMIDAMENT DIRECTE 15.132,300

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 01
FONAMENTSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G305120

AMIDAMENT DIRECTE 1.224,700

m3 Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs col�locació, vibrat i curat2 G450U070

AMIDAMENT DIRECTE 20,390

kg Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades B-500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 

3 G4B0U030

AMIDAMENT DIRECTE 5.777,080

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 2Data:

m3 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

4 G450U075

AMIDAMENT DIRECTE 866,200

kg Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

5 G4B0U035

AMIDAMENT DIRECTE 33.069,410

m3 Formigó per a biga de trava HA-30/P/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

6 G450U080

AMIDAMENT DIRECTE 43,830

kg Armadura per a biga de trava d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

7 G4B0U036

AMIDAMENT DIRECTE 4.887,030

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticular8 G4D0U010

AMIDAMENT DIRECTE 458,880

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 01
ESTRUCTURA DE FORMIGÓSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

1 G450U180

AMIDAMENT DIRECTE 185,170

kg Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2 G4B0U037

AMIDAMENT DIRECTE 15.628,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilars3 G4D0U015

AMIDAMENT DIRECTE 1.402,000

m3 Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

4 G450010

AMIDAMENT DIRECTE 306,380

kg Armadura per a mur en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

5 G4B016

AMIDAMENT DIRECTE 15.640,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 3Data:

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a murs6 G4D0U016

AMIDAMENT DIRECTE 1.361,660

m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

7 G450U083

AMIDAMENT DIRECTE 115,930

kg Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

8 G4B0U038

AMIDAMENT DIRECTE 9.406,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a bigues9 G4D0U017

AMIDAMENT DIRECTE 621,380

m3 Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

10 G450012

AMIDAMENT DIRECTE 1.436,670

kg Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

11 G4B015

AMIDAMENT DIRECTE 73.848,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticular12 G4D0U010

AMIDAMENT DIRECTE 5.759,450

u Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5 NERVIO 12 SEP-NER 8013 G4D0U018

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

C#*D#*E#*F#1 Complets 6.599,000 6.599,000

C#*D#*E#*F#2 Parcials 632,000 632,000

TOTAL AMIDAMENT 7.231,000

m3 Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

14 G450U078

AMIDAMENT DIRECTE 78,750

kg Armadura per a lloses massisses d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

15 G4B017

AMIDAMENT DIRECTE 6.531,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa massissa16 G4D0U019

AMIDAMENT DIRECTE 198,090

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 4Data:

m2 Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa, abocat amb bomba, en una
quantía de 0,26 m3/m2, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa,
encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25kg/m2

17 G450U079

AMIDAMENT DIRECTE 21,010

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
FAÇANASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col�locat amb
fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador

1 G81015

AMIDAMENT DIRECTE 226,700

u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x245 cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 2
vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl�lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6.

2 G8AP25

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta resistència
model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat RAL-7024,
fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm reforçada de
2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars diàmetre 3 mm
a trencajuntes i sota del mateix material de doble paret de 140x20(30)
mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de 80x80 en
color lac. Ral-7024 , joc de suports per a muntants, mecanisme
estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm, motor
central amb electrofrè, politges amb rodaments, motlles de fleix i
dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent. Sistema de
registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i desbloqueig
electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i garantia.

3 G8PE26

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les sortides
d'aire de la sala de màquines, execució de les impermeabilitzacions i
acabats de la coberta existent, reconducció de baixant existent i
realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de projecte i
especificacions de la D.F.

4 G8SV52

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF, de 10 mm de gruix i> 650 kg/m3 de densitat, per ambient sec segons UNE-EN 622 - 5, reacció al foc d-s2, d0,
acabat revestit amb xapa de fusta de frondosa, treballat al taller, col.locat adherit sobre llistons de fusta

5 G8RF25
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Av. Sant Jeroni 143,070 143,070

C#*D#*E#*F#2 Façana C/Granja de Can Coromines 71,890 71,890

C#*D#*E#*F#3 Façana límit de veïns 72,250 72,250

TOTAL AMIDAMENT 287,210

u Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable col�locades
penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons
instruccions de la D.F. Totalment acabat.

6 G8RT10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de 135x245 cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 1
vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl�lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6.

7 G8AP23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame de 8 cm de espesor, de 3 m de anchura y una superficie de
20 m2 como máximo, formada por lámina de hormigón reforzado con fibras de vídrio de 10 mm de espesor, acabado liso
de color estándard, fijada con conectores de acero zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero galvanizado en
caliente, colocadas con fijaciones mecánicas

8 G8036

AMIDAMENT DIRECTE 955,090

u Partida alçada per a subestructura de façana formada per pilarets metàl�lics circulars de 9 cm de diàmetre amb ganxets
per a la fixació d'aplacats de tancament de façana

9 PPPA03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

1 GATI11

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

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 350,200 6,100 2.136,220

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani 100,320 3,300 331,056

TOTAL AMIDAMENT 2.467,276

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 6Data:

u Porta tallafocs metàl�lica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a un buit
d'obra de 115x215 cm, preu alt, col�locada

2 GAPO10

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i
estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó, fulla
corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de l'exterior i
tapajunts de fusta.

3 GAPF10

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

4 GAPB10

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

u Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de 180x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer conformada en
fred, col�locada

5 GAPO12

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra.6 PPPA10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
SOSTRES I CELS RASOSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
subjecció al sostre formada per canals i muntants col�locats cada 600
mm

1 GQ11SOS5

AMIDAMENT DIRECTE 6.110,200

m2 Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600 mm de
llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura,
col�locat amb fixacions mecàniques

2 GQ11SOS7

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

C#*D#*E#*F#1 0,360 50,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 7Data:

PARADES DEL MERCATSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpentí per contacte
injectada, cornissa frontal de 35 cm d'ampla, desguassos i màquina a
distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè 316
de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i instal�lació.

1 GPP10

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm composat per una cubeta amb
aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals correderes.
Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè.

2 GPP11

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130 cm
d'alçada. COnstruïda amb estructura de tub aplacada per les dues
cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat 5+5 mm amb
butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada.

3 GPP12

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló blanc,
provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa.

4 GPP13

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments, d'acer
inoxidable qualitat 18/8-2

5 GPP14

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel�lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix tipus Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col�locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

6 GHGAP8

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

C#*D#*E#*F#1 12,700 26,000 330,200

TOTAL AMIDAMENT 330,200

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 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

7 GHGAP9

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

C#*D#*E#*F#1 5,330 2,500 13,325

TOTAL AMIDAMENT 13,325

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 8Data:

ARQUITECTURACAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Solera de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

1 GHGAP1

AMIDAMENT DIRECTE 3.285,500

m2 Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de peces de
forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix tipus Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col�locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

2 GHGAP2

AMIDAMENT DIRECTE 1.808,520

m2 Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2 cm amb
una cara flamejada, col�locada a truc de maceta amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 GHGAP3

AMIDAMENT DIRECTE 943,720

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

4 GHGAP4

AMIDAMENT DIRECTE 395,500

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
PINTURESSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

1 GHGAP7

AMIDAMENT DIRECTE 7.152,700

m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U240

AMIDAMENT DIRECTE 86,200

m2 Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de corindó
sintètic.  Totalment acabat

3 GHGAP10

AMIDAMENT DIRECTE 3.298,500

m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

4 GBA1U210

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1.103,500

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

1 GBB1U010

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

2 GBB1U100

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Caja luminosa a doble cara con display electrónico ''Libre-Completo'' de 630x195x136 mm3 GBB014

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa
d'accés, amb perfileria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons
plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons
plànols i plec de condicions. Inclou transport i col�locació.

4 GB1BA1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
IMPERMEABILITZACIÓ COBERTASUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col�locat

1 G7B1U050

AMIDAMENT DIRECTE 3.018,700

m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del túnel, totalment col�locada

2 G773U010

AMIDAMENT DIRECTE 3.018,700

m3 Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

3 G450016

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

C#*D#*E#*F#1 3.017,800 0,050 150,890

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 150,890

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 03
ELECTRICITAT I ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a 3x230/127 V, amb envolvents de doble aïllament
precintables, segons recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb borns bimetal.lics, bases portafusibles amb
cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic magnetotèrmic iIV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A,
comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

1 GG1M1045

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Safata metàl�lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 150x60 mm amb tapa tipus BCR de Cimel o equivalent,
amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

2 GG2D1020

AMIDAMENT DIRECTE 267,750

m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e doble paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90ºC, subministrament en rotlles de 50 m de
llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada

3 GG22PB10

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

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 436,200 436,200

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani 724,500 724,500

TOTAL AMIDAMENT 1.160,700

u Modul de comptadors totalment equipat i instal�lat4 GC000000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en tub5 GG31BA86

AMIDAMENT DIRECTE 1.856,900

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

6 GGD1421E

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia subministradora, inclòs l'obra civil
necessària

7 GE000000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N68 GG1010

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 2x35W9 GGD1010

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

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 292,000 292,000

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani 112,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 404,000

u Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 1x35W10 GGD1011

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS FUGATO COMPACT FBS26111 GGD1012

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

u Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS ZADORA QBS57012 GGD1013

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Suministrament i col�locació de lluminària suspesa IGUZZINI model GEM Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W13 GGD1014

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 03
COMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl�lic de 600x800x2000 mm (amplada x profunditat x alçada) per a la instal�lació d'equips de 19' amb portes
anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent, sòcol, llum interior, portaplànols, plaques de muntatge
laterals i totalment preparat, muntat, instal�lat i provat

1 GP520033

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres canals en la banda de 160 MHz instal�lada, provada i
funcionant

2 GP530010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals, escànner de recepció, selector entre potència alta i baixa, antena,
funda, càrregador unitari de bateries amb selector de càrrega ràpida i lenta, comprovat i funcionant

3 GP5P0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada per a la instal�lació de circuit tancat de TV, amb sistema de control situat al despatx de direcció. Inclou
càmares de videovigilància, cablejat i monitors. Totalment instal�lat i acabat.

4 PPAC10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable radiant autosoportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR, inclosa la part proporcional de connectors, elements
instal�lació i altres accessoris, instal�lat, connectat i provat

5 GP51A001

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 742,800

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 03
EXTINCIÓ D'INCENDISSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de superficie, de
les següents característiques:
# B.I.E.
* Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques:
* Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pintat color gris,
amb xarneres i tancament.
* Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO.
* Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.
* Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
* 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
* Armari modular mod. MR4M.
* Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a  vidre, pintat.
* Amb compartiment per a extintor i pannell per col�locació de polsadors i alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.

1 GHM1I10

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC,
amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el
sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge. 

2 GHM1I11

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta temperatura NOTIFIER mod.
FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77ºC. Incorpora led indicador d'estat
bicolor. S'inclou base estandard de superficie ref. B401 i p.p. de material auxiliar de
muntatge.

3 GHM1IN2

AMIDAMENT DIRECTE 126,000

u Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod. SDX-751-EM, detecció
analògica amb algoritmes de processament de les senyals captades pel detector, per
a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic, disposa de dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2.
S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge

4 GHM1IN3

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

u Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa NOTIFIER mod.
M700KAC-FF/C per sistema analògic intel�ligent. Direccionament senzill mitjançant
interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de
funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i
material auxiliar de muntatge

5 GHM1IN4

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod. AWS32/R de color vermell.
Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material auxiliar de muntatge.

6 GHM1IN6

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de 105x105x66 mm. de tapa
baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió

7 GHM1IN7

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per infrarrojos NOTIFIER 6500R. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

8 GHM1IN1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 03
VENTILACIÓSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de
diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte

1 GNX1V1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ventilador helicoïdal SODECA, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de
diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, col�locat en conducte

2 GNX1V2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

3 GNX1V3

AMIDAMENT DIRECTE 172,000

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 150 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col�locat

4 GNX1V4

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

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 478,500 478,500

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani 396,800 396,800

TOTAL AMIDAMENT 875,300

u Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica,
amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20 kW de
potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m3/h, de tensió
d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, col�locada
encastada

5 GNX1V8

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Euro
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u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

6 GNX1V9

AMIDAMENT DIRECTE 172,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras

7 GNX1V7

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

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 478,500 0,600 0,400 114,840

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani 396,800 0,600 0,400 95,232

TOTAL AMIDAMENT 210,072

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 03
SANEJAMENT I FONTANERIASUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col�locat al fons de la rasa1 GD7FC053

AMIDAMENT DIRECTE 214,000

m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col�locat al fons de la rasa2 GD7FC054

AMIDAMENT DIRECTE 353,000

u Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergindes (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de 2 l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, s`cocols de descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble
d'accés i jocs de tubs-guia, instal�lada

3 GNN2U011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl�lica
de fosa 

4 GDD1U000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

5 GN12B424

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

6 GFB18655

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

C#*D#*E#*F#1 641,400 1,000 2,000 1,000 1.282,800

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1.282,800

u Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de dimensions 400x400x125 mm inclou excavació, rebliments i
tapa amb reixa metàl�lica de fosa 

7 GDD1U001

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i resistència blindada, amb una potència de 2400 kW, capacitat
de 150 li dimensions 515x1245 mm, per a producció d'aigua calenta sanitària, ref. 14SDNV150 de la sèrie Termos de
SAUNIER DUVAL

8 GGD1015

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 20 mm, amb junt elàstic9 GF023

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 63 mm, amb junt elàstic10 GF024

AMIDAMENT DIRECTE 235,500

u Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model CANAL RC20 de dimensions 750x225x160 mm.11 GM21010

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs 

12 FK241FF1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 03
ASCENSORSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor amb velocitt d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense
reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense necessitat
d'oli librificant. Regulació electrònica de velocitat i aceleració
per frecuència i voltatge variables amb precisió de parada de
+/75mm. Ultima parada amb maniobra de rescatament.
Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancelacó de trucada falsa 
supervisió polsador. Col�locació i instal�lació segons plec de
condicions i plànols. Totalment instal�lat i col�locat.

1 GM21025

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal�lació de
superfície, amb part proporcional de suports i accessoris, inclòs
transport a obra

2 GM21026

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

C#*D#*E#*F#1 117,000 2,000 234,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 234,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical,
marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

3 GM21027

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

C#*D#*E#*F#1 117,000 2,000 234,000

TOTAL AMIDAMENT 234,000

kg Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN7160,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura a pletina

4 GM21028

AMIDAMENT DIRECTE 477,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

1 G9F1U010

AMIDAMENT DIRECTE 1.924,200

u Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

2 GQJ010

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

3 GQJ011

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de 1,50 m de longitud. Seient i respatller format per llistons
d'extrusió de PVC amb 50% fibres vegetals reciclades, acolorits en massa color marró fosc. El banc es compon de 7
llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és de injecció de Polipropilè amb 30% de fibra de
vidre, acolorida en massa color gris. La coloració en massa permet una alta resistència al sol ia la pluja, absència de
manteniment i la utilització de materials procedents en la seva major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El
banc es lliura muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns per pota de la mateixa peça que s'introdueixen en els
orificis prèviament realitzats en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita manteniment.
Pes: 36Kg. Transport i col.locació no inclòs., Ref. 1518 de la sèrie Banc neoromàntica Sostenible 1,50 m de SANTA &
COLE

4 GQJ015

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa ´´deployé´´ d'acer inoxidable AISI 304 acabat electro-polit,
amb tres peus de vareta roscada que s'introdueixen en orificis realitzats prèviament en el paviment i omplerts amb resina
epoxi, ciment ràpid o similar. Tapa abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 316 acabada sorrejada amb pany de fixació.
Cubeta cilíndrica d'ABS auto-extingible de color negre. L'element es lliura muntat i amb el mateix es lliuren les instruccions
d'utilització. La paperera no necessita manteniment funcional. Capacitat: 50 lts. Pes: 20kg. Transport i col.locació no
inclòs. , Ref. 459 de la sèrie Paperera Maya de SANTA & COLE

5 GQJ016

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura en pols de color marró.
Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L. Sortidor i polsador de llautó amb acabat en cromat
mat. Disposa de regulador de pressió i control temporitzat de flux per optimitzar i economitzar al màxim el consum d'aigua.
L'element es lliura muntat. Amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal lació. La font s'encasta 10cm en el paviment i
es fixa mitjançant placa base amb quatre perns. Amb la font es lliura la placa base amb els perns. No requereix
manteniment, excepte l'habitual per a la neteja interior i el polsador. Pes: 75kg. Transport i instal.lació no inclòs., Ref. 652
de la sèrie Font Cabal de SANTA & COLE

6 GQJ017

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Vorada remuntable AMERICÀ llis de Graus, Terratzos i Paviments7 GQJ047

AMIDAMENT DIRECTE 14,500

u Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm i H=1000mm.8 GQJ042

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
ALTRES DESPESESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a l'execució dels talussos durant la fase de moviment de terres1 PPA025

AMIDAMENT DIRECTE 222,700

u Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del control de qualitat del Projecte Constructiu del Mercat
Municipal de Sant Fost de Campsentelles

2 PPA023

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Visat Col.legi Enginyers Camins, Canals i Ports3 PPAVIS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MERCAT SANT FOSTOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.149,25uFK241FF1 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de
diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs 

P- 1

(DOS MIL  CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €12,98m3G22203A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal�lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t

P- 2

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €11,44m3G22204A Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 3

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €11,62m3G2221R41 Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics 

P- 4

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €4,07m2G2241100 Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondàriaP- 5
(QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €15,26m2G305120 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 6

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €110,04m3G450010 Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 7

(CENT DEU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €105,20m3G450012 Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 8

(CENT CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €75,89m3G450016 Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del
granulat 20 mm

P- 9

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €103,64m3G450U070 Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 10
(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €101,78m3G450U075 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 11

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €105,24m3G450U078 Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 12

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €215,57m2G450U079 Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa, abocat amb bomba, en una
quantía de 0,26 m3/m2, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa,
encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25kg/m2

P- 13

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €108,09m3G450U080 Formigó per a biga de trava HA-30/P/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 14

(CENT VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €107,52m3G450U083 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 15

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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 €132,35m3G450U180 Formigó per a pilars, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 16

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €1,36kgG4B015 Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 17

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €1,36kgG4B016 Armadura per a mur en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 18

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €1,32kgG4B017 Armadura per a lloses massisses d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 19

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1,27kgG4B0U030 Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades B-500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 

P- 20

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €1,47kgG4B0U035 Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 21

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €1,58kgG4B0U036 Armadura per a biga de trava d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 22

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,24kgG4B0U037 Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 23

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €1,40kgG4B0U038 Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €30,87m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticularP- 25
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €34,74m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilarsP- 26
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €34,74m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a mursP- 27
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €34,74m2G4D0U017 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a biguesP- 28
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,34uG4D0U018 Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5 NERVIO 12 SEP-NER 80P- 29
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €34,74m2G4D0U019 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa massissaP- 30
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €21,32m2G773U010 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col�locada

P- 31

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

 €3,23m2G7B1U050 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 32

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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 €135,26m2G8036 Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame de 8 cm de espesor, de 3 m de
anchura y una superficie de 20 m2 como máximo, formada por lámina de hormigón reforzado con
fibras de vídrio de 10 mm de espesor, acabado liso de color estándard, fijada con conectores de
acero zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero galvanizado en caliente, colocadas con
fijaciones mecánicas

P- 33

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €295,06m2G81015 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col�locat amb
fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador

P- 34

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €3.809,18uG8AP23 Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de 135x245 cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 1
vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl�lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6.

P- 35

(TRES MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €5.319,13uG8AP25 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x245 cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 2
vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl�lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6.

P- 36

(CINC MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €7.115,75uG8PE26 Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta resistència
model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat RAL-7024,
fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm reforçada de
2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars diàmetre 3 mm
a trencajuntes i sota del mateix material de doble paret de 140x20(30)
mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de 80x80 en
color lac. Ral-7024 , joc de suports per a muntants, mecanisme
estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm, motor
central amb electrofrè, politges amb rodaments, motlles de fleix i
dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent. Sistema de
registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i desbloqueig
electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i garantia.

P- 37

(SET MIL  CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €45,97m2G8RF25 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i> 650 kg/m3 de densitat, per ambient sec segons
UNE-EN 622 - 5, reacció al foc d-s2, d0, acabat revestit amb xapa de fusta de frondosa, treballat al
taller, col.locat adherit sobre llistons de fusta

P- 38

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €1.200,00uG8RT10 Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable col�locades
penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons
instruccions de la D.F. Totalment acabat.

P- 39

(MIL DOS-CENTS EUROS)
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 €6.250,00uG8SV52 Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les sortides
d'aire de la sala de màquines, execució de les impermeabilitzacions i
acabats de la coberta existent, reconducció de baixant existent i
realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de projecte i
especificacions de la D.F.

P- 40

(SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €47,27m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 41

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €68,98uGAPB10 Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

P- 42

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €261,60uGAPF10 Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i
estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó, fulla
corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de l'exterior i
tapajunts de fusta.

P- 43

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

 €307,88uGAPO10 Porta tallafocs metàl�lica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a un buit
d'obra de 115x215 cm, preu alt, col�locada

P- 44

(TRES-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €205,13uGAPO12 Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de 180x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer conformada en
fred, col�locada

P- 45

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €29,60m2GATI11 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 46

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €15.525,00uGB1BA1 Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa
d'accés, amb perfileria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons
plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons
plànols i plec de condicions. Inclou transport i col�locació.

P- 47

(QUINZE MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €0,72mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 48

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €1,58mGBA1U240 Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 49

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €950,00uGBB014 Caja luminosa a doble cara con display electrónico ''Libre-Completo'' de 630x195x136 mmP- 50
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €52,06uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 51

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €51,13uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 52

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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 €3.200,00uGC000000 Modul de comptadors totalment equipat i instal�latP- 53
(TRES MIL DOS-CENTS EUROS)

 €32,43mGD7FC053 Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col�locat al fons de
la rasa

P- 54

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €45,84mGD7FC054 Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col�locat al fons
de la rasa

P- 55

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €196,83uGDD1U000 Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164 mm inclou excavació, rebliments i
tapa amb reixa metàl�lica de fosa 

P- 56

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €160,16uGDD1U001 Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de dimensions 400x400x125 mm inclou
excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl�lica de fosa 

P- 57

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €1.366,26uGE000000 Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia
subministradora, inclòs l'obra civil necessària

P- 58

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €1,25mGF023 Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 20 mm, amb junt
elàstic

P- 59

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €1,98mGF024 Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 63 mm, amb junt
elàstic

P- 60

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €12,55mGFB18655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

P- 61

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €74,92uGG1010 Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N6P- 62
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €3.836,25uGG1M1045 Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a 3x230/127 V, amb envolvents
de doble aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb
borns bimetal.lics, bases portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic
magnetotèrmic iIV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i
reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i
connexionat

P- 63

(TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €2,49mGG22PB10 Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e doble paret, corrugada a l'exteior i llis a
l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90ºC,
subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat
com a canalització soterrada

P- 64

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €45,84mGG2D1020 Safata metàl�lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 150x60 mm amb tapa tipus BCR de
Cimel o equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i
muntatge superficial

P- 65

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €18,44mGG31BA86 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2,
col.locat en tub

P- 66

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €12,50uGGD1010 Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 2x35WP- 67
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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 €16,40uGGD1011 Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 1x35WP- 68
(SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €24,20uGGD1012 Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS FUGATO COMPACT FBS261P- 69
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €18,40uGGD1013 Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS ZADORA QBS570P- 70
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €26,50uGGD1014 Suministrament i col�locació de lluminària suspesa IGUZZINI model GEM Ref. 3006 amb font
lluminosa HIE 150W

P- 71

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €395,86uGGD1015 Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i resistència blindada, amb una potència
de 2400 kW, capacitat de 150 li dimensions 515x1245 mm, per a producció d'aigua calenta
sanitària, ref. 14SDNV150 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL

P- 72

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €3.097,06uGGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 73

(TRES MIL NORANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €18,25m2GHGAP1 Solera de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

P- 74

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €3,95m2GHGAP10 Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de corindó
sintètic.  Totalment acabat

P- 75

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €39,69m2GHGAP2 Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de peces de
forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix tipus Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col�locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

P- 76

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €131,33m2GHGAP3 Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2 cm amb
una cara flamejada, col�locada a truc de maceta amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 77

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €20,87m2GHGAP4 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària > 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 16 a
25 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1

P- 78

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €8,25m2GHGAP7 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 79

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €35,82m2GHGAP8 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel�lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix tipus Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col�locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 80

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €26,85m2GHGAP9 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 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

P- 81

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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 €432,50uGHM1I10 Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de superficie, de
les següents característiques:
# B.I.E.
* Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques:
* Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pintat color gris,
amb xarneres i tancament.
* Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO.
* Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.
* Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
* 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
* Armari modular mod. MR4M.
* Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a  vidre, pintat.
* Amb compartiment per a extintor i pannell per col�locació de polsadors i alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.

P- 82

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €38,80uGHM1I11 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC,
amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el
sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge. 

P- 83

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €758,74uGHM1IN1 Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per infrarrojos NOTIFIER 6500R. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 84

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €31,22uGHM1IN2 Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta temperatura NOTIFIER mod.
FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77ºC. Incorpora led indicador d'estat
bicolor. S'inclou base estandard de superficie ref. B401 i p.p. de material auxiliar de
muntatge.

P- 85

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

 €62,40uGHM1IN3 Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod. SDX-751-EM, detecció
analògica amb algoritmes de processament de les senyals captades pel detector, per
a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic, disposa de dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2.
S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge

P- 86

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €56,61uGHM1IN4 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa NOTIFIER mod.
M700KAC-FF/C per sistema analògic intel�ligent. Direccionament senzill mitjançant
interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de
funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i
material auxiliar de muntatge

P- 87

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €68,55uGHM1IN6 Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod. AWS32/R de color vermell.
Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material auxiliar de muntatge.

P- 88

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €18,25uGHM1IN7 Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de 105x105x66 mm. de tapa
baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió

P- 89

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €19,55uGM21010 Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model CANAL RC20 de dimensions
750x225x160 mm.

P- 90

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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 €10.537,98uGM21025 Ascensor amb velocitt d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense
reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense necessitat
d'oli librificant. Regulació electrònica de velocitat i aceleració
per frecuència i voltatge variables amb precisió de parada de
+/75mm. Ultima parada amb maniobra de rescatament.
Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancelacó de trucada falsa 
supervisió polsador. Col�locació i instal�lació segons plec de
condicions i plànols. Totalment instal�lat i col�locat.

P- 91

(DEU MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €11,32mGM21026 Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal�lació de
superfície, amb part proporcional de suports i accessoris, inclòs
transport a obra

P- 92

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €4,52mGM21027 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical,
marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 93

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €1,55kgGM21028 Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN7160,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura a pletina

P- 94

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €699,69uGN12B424 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 95

(SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €1.616,75uGNN2U011 Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergindes (servei i reserva)
amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de 2 l/s a una
alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna,
s`cocols de descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble d'accés i jocs de tubs-guia,
instal�lada

P- 96

(MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €200,15uGNX1V1 Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de
diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte

P- 97

(DOS-CENTS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €272,43uGNX1V2 Ventilador helicoïdal SODECA, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de
diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, col�locat en conducte

P- 98

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €36,44uGNX1V3 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 99

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €7,85mGNX1V4 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 150 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col�locat

P- 100

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €28,21m2GNX1V7 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras

P- 101

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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 €2.064,77uGNX1V8 Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica,
amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20 kW de
potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m3/h, de tensió
d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, col�locada
encastada

P- 102

(DOS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €63,76uGNX1V9 Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

P- 103

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €7.033,27uGPP10 Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpentí per contacte
injectada, cornissa frontal de 35 cm d'ampla, desguassos i màquina a
distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè 316
de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i instal�lació.

P- 104

(SET MIL TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €1.349,02uGPP11 Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm composat per una cubeta amb
aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals correderes.
Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè.

P- 105

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €396,84uGPP12 Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130 cm
d'alçada. COnstruïda amb estructura de tub aplacada per les dues
cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat 5+5 mm amb
butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada.

P- 106

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €684,76uGPP13 Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló blanc,
provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa.

P- 107

(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €446,42uGPP14 Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments, d'acer
inoxidable qualitat 18/8-2

P- 108

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €14,07mGP51A001 Cable radiant autosoportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR, inclosa la part proporcional de
connectors, elements instal�lació i altres accessoris, instal�lat, connectat i provat

P- 109

(CATORZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €2.744,71uGP520033 Armari metàl�lic de 600x800x2000 mm (amplada x profunditat x alçada) per a la instal�lació
d'equips de 19' amb portes anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent,
sòcol, llum interior, portaplànols, plaques de muntatge laterals i totalment preparat, muntat,
instal�lat i provat

P- 110

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €26.292,45uGP530010 Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres canals en la banda de 160 MHz
instal�lada, provada i funcionant

P- 111

(VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €1.059,99uGP5P0001 Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals, escànner de recepció, selector entre
potència alta i baixa, antena, funda, càrregador unitari de bateries amb selector de càrrega ràpida i
lenta, comprovat i funcionant

P- 112

(MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €25,45m2GQ11SOS5 Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
subjecció al sostre formada per canals i muntants col�locats cada 600
mm

P- 113

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



Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 10Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €167,72m2GQ11SOS7 Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600 mm de
llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura,
col�locat amb fixacions mecàniques

P- 114

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €188,69uGQJ010 Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

P- 115

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €37,07uGQJ011 Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

P- 116

(TRENTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)

 €395,00uGQJ015 Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de 1,50 m de longitud. Seient i respatller
format per llistons d'extrusió de PVC amb 50% fibres vegetals reciclades, acolorits en massa color
marró fosc. El banc es compon de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura
amb braç és de injecció de Polipropilè amb 30% de fibra de vidre, acolorida en massa color gris.
La coloració en massa permet una alta resistència al sol ia la pluja, absència de manteniment i la
utilització de materials procedents en la seva major part de matèries reciclades i fàcilment
reciclables. El banc es lliura muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns per pota de la
mateixa peça que s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i omplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita manteniment. Pes: 36Kg. Transport i col.locació
no inclòs., Ref. 1518 de la sèrie Banc neoromàntica Sostenible 1,50 m de SANTA & COLE

P- 117

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

 €580,00uGQJ016 Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa ´´deployé´´ d'acer inoxidable AISI
304 acabat electro-polit, amb tres peus de vareta roscada que s'introdueixen en orificis realitzats
prèviament en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tapa abatible de
planxa d'acer inoxidable AISI 316 acabada sorrejada amb pany de fixació. Cubeta cilíndrica d'ABS
auto-extingible de color negre. L'element es lliura muntat i amb el mateix es lliuren les instruccions
d'utilització. La paperera no necessita manteniment funcional. Capacitat: 50 lts. Pes: 20kg.
Transport i col.locació no inclòs. , Ref. 459 de la sèrie Paperera Maya de SANTA & COLE

P- 118

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS)

 €1.660,00uGQJ017 Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura
en pols de color marró. Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L.
Sortidor i polsador de llautó amb acabat en cromat mat. Disposa de regulador de pressió i control
temporitzat de flux per optimitzar i economitzar al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura
muntat. Amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal lació. La font s'encasta 10cm en el
paviment i es fixa mitjançant placa base amb quatre perns. Amb la font es lliura la placa base amb
els perns. No requereix manteniment, excepte l'habitual per a la neteja interior i el polsador. Pes:
75kg. Transport i instal.lació no inclòs., Ref. 652 de la sèrie Font Cabal de SANTA & COLE

P- 119

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)

 €42,00uGQJ042 Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm i H=1000mm.P- 120
(QUARANTA-DOS EUROS)

 €21,60mGQJ047 Vorada remuntable AMERICÀ llis de Graus, Terratzos i PavimentsP- 121
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €180.000,00uPPPA03 Partida alçada per a subestructura de façana formada per pilarets metàl�lics circulars de 9 cm de
diàmetre amb ganxets per a la fixació d'aplacats de tancament de façana

P- 122

(CENT VUITANTA MIL EUROS)

 €50.000,00uPPA023 Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del control de qualitat del Projecte
Constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

P- 123

(CINQUANTA MIL EUROS)

 €5,00m2PPA025 Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a l'execució dels talussos durant la fase de
moviment de terres

P- 124

(CINC EUROS)
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 €30.000,00uPPAC10 Partida alçada per a la instal�lació de circuit tancat de TV, amb sistema de control situat al despatx
de direcció. Inclou càmares de videovigilància, cablejat i monitors. Totalment instal�lat i acabat.

P- 125

(TRENTA MIL EUROS)

 €15.000,00uPPAVIS Visat Col.legi Enginyers Camins, Canals i PortsP- 126
(QUINZE MIL EUROS)

 €62.486,64uPPA000SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 127
(SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS)

 €5.000,00uPPPA10 Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra.P- 128
(CINC MIL EUROS)

Barcelona, juliol 2011

L´autora del projecte,

Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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uFK241FF1 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions
embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de
manxa i muntat entre tubs 

P- 1  €2.149,25

BK241FF1 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions per a
embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa

 €2.110,80000

Altres conceptes 38,45 €

m3G22203A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal�lació autoritzada
de gestió
de residus, amb camió de 7 t

P- 2  €12,98

Sense descomposició 12,98 €

m3G22204A Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada
dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 3  €11,44

Sense descomposició 11,44 €

m3G2221R41 Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics 

P- 4  €11,62

Altres conceptes 11,62 €

m2G2241100 Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondàriaP- 5  €4,07

Sense descomposició 4,07 €

m2G305120 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/IIa
de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 6  €15,26

Sense descomposició 15,26 €

m3G450010 Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 7  €110,04

Sense descomposició 110,04 €

m3G450012 Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 8  €105,20

Sense descomposició 105,20 €

m3G450016 Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

P- 9  €75,89

Sense descomposició 75,89 €

m3G450U070 Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 10  €103,64

B060U450 Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350

Altres conceptes 15,37 €

m3G450U075 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 11  €101,78

B060U550 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350
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Altres conceptes 13,51 €

m3G450U078 Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 12  €105,24

B060U550 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350

Altres conceptes 16,97 €

m2G450U079 Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa, abocat amb
bomba, en una
quantía de 0,26 m3/m2, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la
llosa,
encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25kg/m2

P- 13  €215,57

B060U550 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350

Altres conceptes 127,30 €

m3G450U080 Formigó per a biga de trava HA-30/P/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 14  €108,09

B060U460 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €92,72550

Altres conceptes 15,36 €

m3G450U083 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 15  €107,52

B060U550 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350

Altres conceptes 19,25 €

m3G450U180 Formigó per a pilars, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 16  €132,35

B060U460 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €92,72550

Altres conceptes 39,62 €

kgG4B015 Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 17  €1,36

Sense descomposició 1,36 €

kgG4B016 Armadura per a mur en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 18  €1,36

Sense descomposició 1,36 €

kgG4B017 Armadura per a lloses massisses d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >=
500 N/mm2

P- 19  €1,32

Sense descomposició 1,32 €

kgG4B0U030 Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades B-500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 

P- 20  €1,27

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100
B0DFU001 Amortització de cindri metàl�lica  €0,07010

Altres conceptes 0,54 €
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kgG4B0U035 Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 21  €1,47

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100
B0DFU001 Amortització de cindri metàl�lica  €0,07010

Altres conceptes 0,74 €

kgG4B0U036 Armadura per a biga de trava d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >=
500 N/mm2

P- 22  €1,58

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100
B0DFU001 Amortització de cindri metàl�lica  €0,07010

Altres conceptes 0,85 €

kgG4B0U037 Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 23  €1,24

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100
B0DFU001 Amortització de cindri metàl�lica  €0,07010

Altres conceptes 0,51 €

kgG4B0U038 Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24  €1,40

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100
B0DFU001 Amortització de cindri metàl�lica  €0,07010

Altres conceptes 0,67 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticularP- 25  €30,87

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 26,97 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilarsP- 26  €34,74

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 28,56 €

m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a mursP- 27  €34,74

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 28,56 €

m2G4D0U017 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a biguesP- 28  €34,74

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
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B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 28,56 €

uG4D0U018 Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5 NERVIO 12
SEP-NER 80

P- 29  €1,34

Sense descomposició 1,34 €

m2G4D0U019 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa massissaP- 30  €34,74

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 28,56 €

m2G773U010 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment
col�locada

P- 31  €21,32

B772U001 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix, resistent a la
intempèrie

 €11,79200

B7Z1U001 Element de fixació per a làmina de polietilè  €4,02000
Altres conceptes 5,51 €

m2G7B1U050 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 32  €3,23

B7B1U005 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 3850 N

 €2,43100

Altres conceptes 0,80 €

m2G8036 Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame de 8 cm de
espesor, de 3 m de anchura y una superficie de 20 m2 como máximo,
formada por lámina de hormigón reforzado con fibras de vídrio de 10 mm de
espesor, acabado liso de color estándard, fijada con conectores de acero
zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero galvanizado en caliente,
colocadas con fijaciones mecánicas

P- 33  €135,26

Sense descomposició 135,26 €

m2G81015 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col�locat amb
fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador

P- 34  €295,06

Sense descomposició 295,06 €

uG8AP23 Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de 135x245 cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 1
vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl�lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6.

P- 35  €3.809,18

Sense descomposició 3.809,18 €
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uG8AP25 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x245 cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 2
vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl�lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6.

P- 36  €5.319,13

Sense descomposició 5.319,13 €

uG8PE26 Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta resistència
model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat RAL-7024,
fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm reforçada de
2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars diàmetre 3 mm
a trencajuntes i sota del mateix material de doble paret de 140x20(30)
mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de 80x80 en
color lac. Ral-7024 , joc de suports per a muntants, mecanisme
estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm, motor
central amb electrofrè, politges amb rodaments, motlles de fleix i
dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent. Sistema de
registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i desbloqueig
electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i garantia.

P- 37  €7.115,75

Sense descomposició 7.115,75 €

m2G8RF25 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i> 650
kg/m3 de densitat, per ambient sec segons UNE-EN 622 - 5, reacció al foc
d-s2, d0, acabat revestit amb xapa de fusta de frondosa, treballat al taller,
col.locat adherit sobre llistons de fusta

P- 38  €45,97

Sense descomposició 45,97 €

uG8RT10 Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable col�locades
penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons
instruccions de la D.F. Totalment acabat.

P- 39  €1.200,00

Sense descomposició 1.200,00 €

uG8SV52 Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les sortides
d'aire de la sala de màquines, execució de les impermeabilitzacions i
acabats de la coberta existent, reconducció de baixant existent i
realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de projecte i
especificacions de la D.F.

P- 40  €6.250,00

Sense descomposició 6.250,00 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 41  €47,27

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 27,51 €

uGAPB10 Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

P- 42  €68,98

Sense descomposició 68,98 €
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uGAPF10 Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i
estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó, fulla
corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de l'exterior i
tapajunts de fusta.

P- 43  €261,60

Sense descomposició 261,60 €

uGAPO10 Porta tallafocs metàl�lica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a un buit
d'obra de 115x215 cm, preu alt, col�locada

P- 44  €307,88

Sense descomposició 307,88 €

uGAPO12 Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de 180x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer conformada en
fred, col�locada

P- 45  €205,13

Sense descomposició 205,13 €

m2GATI11 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 46  €29,60

Sense descomposició 29,60 €

uGB1BA1 Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa
d'accés, amb perfileria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons
plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons
plànols i plec de condicions. Inclou transport i col�locació.

P- 47  €15.525,00

Sense descomposició 15.525,00 €

mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 48  €0,72

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,31780
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05460

Altres conceptes 0,35 €

mGBA1U240 Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 49  €1,58

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,95340
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,16380

Altres conceptes 0,46 €

uGBB014 Caja luminosa a doble cara con display electrónico ''Libre-Completo'' de
630x195x136 mm

P- 50  €950,00

Sense descomposició 950,00 €

uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 51  €52,06

BBM1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport

 €39,07000

Altres conceptes 12,99 €

uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col�locada

P- 52  €51,13

BBM1U100 Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €38,14000
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Altres conceptes 12,99 €

uGC000000 Modul de comptadors totalment equipat i instal�latP- 53  €3.200,00

Sense descomposició 3.200,00 €

mGD7FC053 Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu
i col�locat al fons de la rasa

P- 54  €32,43

BD7FC053 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb
adhesiu

 €27,50000

Altres conceptes 4,93 €

mGD7FC054 Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb
adhesiu i col�locat al fons de la rasa

P- 55  €45,84

BD7FC053 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb
adhesiu

 €27,50000

Altres conceptes 18,34 €

uGDD1U000 Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164 mm inclou
excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl�lica de fosa 

P- 56  €196,83

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €8,76040

B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica de 29 x 14 x 5, per a revestir  €75,40000
BDDZ001 Marc i tapa de reixa de 600 x 600 mm per a pou de registre de fosa dúctil  €49,18000

Altres conceptes 63,49 €

uGDD1U001 Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de dimensions
400x400x125 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl�lica de
fosa 

P- 57  €160,16

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €11,14960

B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica de 29 x 14 x 5, per a revestir  €87,00000
Altres conceptes 62,01 €

uGE000000 Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons l'informe tècnic de la
companyia subministradora, inclòs l'obra civil necessària

P- 58  €1.366,26

Sense descomposició 1.366,26 €

mGF023 Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
20 mm, amb junt elàstic

P- 59  €1,25

Sense descomposició 1,25 €

mGF024 Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
63 mm, amb junt elàstic

P- 60  €1,98

Sense descomposició 1,98 €

mGFB18655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons
de la rasa

P- 61  €12,55

BFB18600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,64220

BFWB1805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic , per a connectar a pressió

 €2,27700

BFYB1805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressi

 €0,05000

Altres conceptes 8,58 €

uGG1010 Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N6P- 62  €74,92
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Sense descomposició 74,92 €

uGG1M1045 Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a 3x230/127
V, amb envolvents de doble aïllament precintables, segons recomanació
UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb borns bimetal.lics, bases
portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic
magnetotèrmic iIV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors
d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclosa
verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i
connexionat

P- 63  €3.836,25

BG1M1045 Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a
3x230/127 V, amb envolvents de doble aïllament precintables, segons
recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb borns bimetàl.lics,
bases portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic
magnetotèrmic IV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors
d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora

 €3.617,00000

Altres conceptes 219,25 €

mGG22PB10 Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e doble paret,
corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta resistència als impactes i al
punxonament, apte per a temperatures de fins a 90ºC, subministrament en
rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat
com a canalització soterrada

P- 64  €2,49

BG22PB10 Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e
doble paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a
temperatures de fins a 90ºC, subministrament en rotlles
de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de
llargària

 €1,35000

Altres conceptes 1,14 €

mGG2D1020 Safata metàl�lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 150x60 mm
amb tapa tipus BCR de Cimel o equivalent, amb part proporcional de suports
i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial

P- 65  €45,84

BG2D1020 Safata metàl�lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 600x100 mm
amb tapa tipus BAR de Cimel o equivalent, amb part proporcional de suports
i material auxiliar

 €36,76000

Altres conceptes 9,08 €

mGG31BA86 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció
3x50 mm2+25 mm2, col.locat en tub

P- 66  €18,44

BG31BA80 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 3x50 mm2 +25 mm2

 €15,65700

Altres conceptes 2,78 €

uGGD1010 Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC
TCW216 2x35W

P- 67  €12,50

Sense descomposició 12,50 €

uGGD1011 Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC
TCW216 1x35W

P- 68  €16,40

Sense descomposició 16,40 €

uGGD1012 Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS FUGATO
COMPACT FBS261

P- 69  €24,20

Sense descomposició 24,20 €

uGGD1013 Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS ZADORA
QBS570

P- 70  €18,40
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Sense descomposició 18,40 €

uGGD1014 Suministrament i col�locació de lluminària suspesa IGUZZINI model GEM
Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W

P- 71  €26,50

Sense descomposició 26,50 €

uGGD1015 Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i resistència
blindada, amb una potència de 2400 kW, capacitat de 150 li dimensions
515x1245 mm, per a producció d'aigua calenta sanitària, ref. 14SDNV150 de
la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL

P- 72  €395,86

Sense descomposició 395,86 €

uGGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

P- 73  €3.097,06

BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

 €7,66000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3.078,00000
Altres conceptes 11,40 €

m2GHGAP1 Solera de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

P- 74  €18,25

Sense descomposició 18,25 €

m2GHGAP10 Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de corindó
sintètic.  Totalment acabat

P- 75  €3,95

Sense descomposició 3,95 €

m2GHGAP2 Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de peces de
forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix tipus Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col�locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

P- 76  €39,69

Sense descomposició 39,69 €

m2GHGAP3 Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2 cm amb
una cara flamejada, col�locada a truc de maceta amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 77  €131,33

Sense descomposició 131,33 €

m2GHGAP4 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària > 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 16 a
25 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1

P- 78  €20,87

Sense descomposició 20,87 €

m2GHGAP7 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 79  €8,25

Sense descomposició 8,25 €

m2GHGAP8 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel�lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix tipus Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col�locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 80  €35,82

Sense descomposició 35,82 €
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m2GHGAP9 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 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

P- 81  €26,85

Sense descomposició 26,85 €

uGHM1I10 Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de
superficie, de
les següents característiques:
# B.I.E.
* Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques:
* Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pintat
color gris,
amb xarneres i tancament.
* Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO.
* Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a
manòmetre.
* Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
* 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
* Armari modular mod. MR4M.
* Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a  vidre, pintat.
* Amb compartiment per a extintor i pannell per col�locació de polsadors i
alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.

P- 82  €432,50

Sense descomposició 432,50 €

uGHM1I11 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia
21A-113BC,
amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts.
sobre el
sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge. 

P- 83  €38,80

Sense descomposició 38,80 €

uGHM1IN1 Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per infrarrojos
NOTIFIER 6500R. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 84  €758,74

Sense descomposició 758,74 €

uGHM1IN2 Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta temperatura NOTIFIER
mod.
FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77ºC. Incorpora led indicador
d'estat
bicolor. S'inclou base estandard de superficie ref. B401 i p.p. de material
auxiliar de
muntatge.

P- 85  €31,22

Sense descomposició 31,22 €

uGHM1IN3 Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod. SDX-751-EM, detecció
analògica amb algoritmes de processament de les senyals captades pel
detector, per
a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de
test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic, disposa de dos leds per
a la
indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de cobertura màx.
60-80 m2.
S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge

P- 86  €62,40

Sense descomposició 62,40 €
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uGHM1IN4 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa
NOTIFIER mod.
M700KAC-FF/C per sistema analògic intel�ligent. Direccionament senzill
mitjançant
interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip.
Prova de
funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície
SR1T i
material auxiliar de muntatge

P- 87  €56,61

Sense descomposició 56,61 €

uGHM1IN6 Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod. AWS32/R de color
vermell.
Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material auxiliar de
muntatge.

P- 88  €68,55

Sense descomposició 68,55 €

uGHM1IN7 Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de 105x105x66 mm.
de tapa
baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió

P- 89  €18,25

Sense descomposició 18,25 €

uGM21010 Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model CANAL RC20 de
dimensions 750x225x160 mm.

P- 90  €19,55

Sense descomposició 19,55 €

uGM21025 Ascensor amb velocitt d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense
reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense necessitat
d'oli librificant. Regulació electrònica de velocitat i aceleració
per frecuència i voltatge variables amb precisió de parada de
+/75mm. Ultima parada amb maniobra de rescatament.
Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancelacó de trucada falsa 
supervisió polsador. Col�locació i instal�lació segons plec de
condicions i plànols. Totalment instal�lat i col�locat.

P- 91  €10.537,98

Sense descomposició 10.537,98 €

mGM21026 Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal�lació de
superfície, amb part proporcional de suports i accessoris, inclòs
transport a obra

P- 92  €11,32

Sense descomposició 11,32 €

mGM21027 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical,
marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 93  €4,52

Sense descomposició 4,52 €

kgGM21028 Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN7160,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura a pletina

P- 94  €1,55

Sense descomposició 1,55 €

uGN12B424 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 95  €699,69

BN32E420 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt

 €597,48000

Altres conceptes 102,21 €
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uGNN2U011 Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes
submergindes (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55
mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de 2 l/s a una alçada d'elevació de 6 m,
proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna,
s`cocols de descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble
d'accés i jocs de tubs-guia, instal�lada

P- 96  €1.616,75

BNN2U010 Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes
submergides (servei i reserva) amb un diàmetre
de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Kw per a una cabal de 2l/s a
una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobramnet de les bombes,
trampa de doble s'accés i jocs de tubs-guia.

 €700,00000

BNNZU010 Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació  €85,00000
BNNZU110 Trampa de doble accés a pou d'elevació  €280,00000

Altres conceptes 551,75 €

uGNX1V1 Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de
diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte

P- 97  €200,15

Sense descomposició 200,15 €

uGNX1V2 Ventilador helicoïdal SODECA, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de
diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, col�locat en conducte

P- 98  €272,43

Sense descomposició 272,43 €

uGNX1V3 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 99  €36,44

Sense descomposició 36,44 €

mGNX1V4 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 150 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col�locat

P- 100  €7,85

Sense descomposició 7,85 €

m2GNX1V7 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras

P- 101  €28,21

Sense descomposició 28,21 €

uGNX1V8 Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica,
amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20 kW de
potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m3/h, de tensió
d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, col�locada
encastada

P- 102  €2.064,77

Sense descomposició 2.064,77 €

uGNX1V9 Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

P- 103  €63,76

Sense descomposició 63,76 €

uGPP10 Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpentí per contacte
injectada, cornissa frontal de 35 cm d'ampla, desguassos i màquina a
distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè 316
de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i instal�lació.

P- 104  €7.033,27

Sense descomposició 7.033,27 €

uGPP11 Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm composat per una cubeta amb
aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals correderes.
Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè.

P- 105  €1.349,02
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Sense descomposició 1.349,02 €

uGPP12 Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130 cm
d'alçada. COnstruïda amb estructura de tub aplacada per les dues
cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat 5+5 mm amb
butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada.

P- 106  €396,84

Sense descomposició 396,84 €

uGPP13 Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló blanc,
provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa.

P- 107  €684,76

Sense descomposició 684,76 €

uGPP14 Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments, d'acer
inoxidable qualitat 18/8-2

P- 108  €446,42

Sense descomposició 446,42 €

mGP51A001 Cable radiant autosoportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR, inclosa la part
proporcional de connectors, elements instal�lació i altres accessoris, instal�lat,
connectat i provat

P- 109  €14,07

BP51A001 Cable radiant autosoportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR inclosa la part
proporcional de material de connexió i instal�lació

 €9,83000

BP5ZU001 Material auxiliar per a cables  €1,81040
Altres conceptes 2,43 €

uGP520033 Armari metàl�lic de 600x800x2000 mm (amplada x profunditat x alçada) per a
la instal�lació d'equips de 19' amb portes anterior i posterior amb pany tipus
KABA QUATTRO o equivalent, sòcol, llum interior, portaplànols, plaques de
muntatge laterals i totalment preparat, muntat, instal�lat i provat

P- 110  €2.744,71

BP520033 Armari metàl�lic de 600x800x2000 mm per a mòduls de 19', amb portes
anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent, parets
laterals amb sortides de ventilació, llum interior, sòcol i resta d'elements

 €1.696,61000

BP5Z0007 Guia DIN simètrica de 35 mm amb els elements necessaris per a la
distribució de alimentació a l'interior de l'armari de comunicacions

 €300,15000

BQ740015 Portaplànols tamany DIN A-4 tipus PP-A-4, per a les caixes de connexió  €9,10000
Altres conceptes 738,85 €

uGP530010 Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres canals en la
banda de 160 MHz instal�lada, provada i funcionant

P- 111  €26.292,45

BP530018 Equip base de radio, formada per una unitat transmissora-receptora tipus
NETSET o equivalent amb alimentació a 230 V ac, clau de bloqueig N 2130

 €14.935,86000

BP53U003 Multiacoblador de recepció, de 4 entrades, per a la banda de 138-174 MHz
(3db) i amplificador de 4 db

 €1.473,79000

BP53Z002 Combinador híbrid de ferrita, preparat per a la connexió de quatre canals de
radio

 €6.088,00000

BP53Z009 Duplexor de 6 filtres, potència de 50 W, per bastidor de 19''  €505,66000
BP53Z020 Unitat de control equalitzadora d'àudio, amb alimentació a 230 V ac inclosos

els cables de connexió
 €1.164,32000

BP540031 Tirantet d'1,5 m de cable coaxial RG213, amb connector N mascle crimpat
en ambdós extrems

 €179,28000

BP540032 Tirantet de 2 m de cable coaxial RG213, amb connector N mascle crimpat
en un extrem i empalmador tipus NKF SP 15/50 per cable coaxial NOKIA RF
4.80/12.5-50

 €66,74000

BP710017 Targeta de 4 línies analògiques amb senyalització E/M, tipus TLA/EM  €955,24000
Altres conceptes 923,56 €

uGP5P0001 Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals, escànner de
recepció, selector entre potència alta i baixa, antena, funda, càrregador
unitari de bateries amb selector de càrrega ràpida i lenta, comprovat i
funcionant

P- 112  €1.059,99

BP5P0001 Radiotelèfon portàtil, amb capacitat mínima de 6 canals, escànner de
recepció, selector entre potència alta (5W) i baixa (2W), antena, bateria,
funda i resta d'elements necessaris per al seu funcionament

 €937,97000
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BP5PU001 Carregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb selector entre
càrrega ràpida i lenta

 €112,55000

Altres conceptes 9,47 €

m2GQ11SOS5 Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
subjecció al sostre formada per canals i muntants col�locats cada 600
mm

P- 113  €25,45

Sense descomposició 25,45 €

m2GQ11SOS7 Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600 mm de
llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura,
col�locat amb fixacions mecàniques

P- 114  €167,72

Sense descomposició 167,72 €

uGQJ010 Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

P- 115  €188,69

Sense descomposició 188,69 €

uGQJ011 Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

P- 116  €37,07

Sense descomposició 37,07 €

uGQJ015 Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de 1,50 m de longitud.
Seient i respatller format per llistons d'extrusió de PVC amb 50% fibres
vegetals reciclades, acolorits en massa color marró fosc. El banc es compon
de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és
de injecció de Polipropilè amb 30% de fibra de vidre, acolorida en massa
color gris. La coloració en massa permet una alta resistència al sol ia la pluja,
absència de manteniment i la utilització de materials procedents en la seva
major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc es lliura
muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns per pota de la mateixa
peça que s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i
omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita manteniment.
Pes: 36Kg. Transport i col.locació no inclòs., Ref. 1518 de la sèrie Banc
neoromàntica Sostenible 1,50 m de SANTA & COLE

P- 117  €395,00

Sense descomposició 395,00 €

uGQJ016 Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa ´´deployé´´
d'acer inoxidable AISI 304 acabat electro-polit, amb tres peus de vareta
roscada que s'introdueixen en orificis realitzats prèviament en el paviment i
omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tapa abatible de planxa
d'acer inoxidable AISI 316 acabada sorrejada amb pany de fixació. Cubeta
cilíndrica d'ABS auto-extingible de color negre. L'element es lliura muntat i
amb el mateix es lliuren les instruccions d'utilització. La paperera no
necessita manteniment funcional. Capacitat: 50 lts. Pes: 20kg. Transport i
col.locació no inclòs. , Ref. 459 de la sèrie Paperera Maya de SANTA &
COLE

P- 118  €580,00

Sense descomposició 580,00 €
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uGQJ017 Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat, amb
protecció antioxidant i pintura en pols de color marró. Reixa d'evacuació
d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L. Sortidor i polsador de
llautó amb acabat en cromat mat. Disposa de regulador de pressió i control
temporitzat de flux per optimitzar i economitzar al màxim el consum d'aigua.
L'element es lliura muntat. Amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal
lació. La font s'encasta 10cm en el paviment i es fixa mitjançant placa base
amb quatre perns. Amb la font es lliura la placa base amb els perns. No
requereix manteniment, excepte l'habitual per a la neteja interior i el polsador.
Pes: 75kg. Transport i instal.lació no inclòs., Ref. 652 de la sèrie Font Cabal
de SANTA & COLE

P- 119  €1.660,00

Sense descomposició 1.660,00 €

uGQJ042 Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm i H=1000mm.P- 120  €42,00

Sense descomposició 42,00 €

mGQJ047 Vorada remuntable AMERICÀ llis de Graus, Terratzos i PavimentsP- 121  €21,60

Sense descomposició 21,60 €

uPPPA03 Partida alçada per a subestructura de façana formada per pilarets metàl�lics
circulars de 9 cm de diàmetre amb ganxets per a la fixació d'aplacats de
tancament de façana

P- 122  €180.000,00

Sense descomposició 180.000,00 €

uPPA023 Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del control de qualitat
del Projecte Constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

P- 123  €50.000,00

Sense descomposició 50.000,00 €

m2PPA025 Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a l'execució dels
talussos durant la fase de moviment de terres

P- 124  €5,00

Sense descomposició 5,00 €

uPPAC10 Partida alçada per a la instal�lació de circuit tancat de TV, amb sistema de
control situat al despatx de direcció. Inclou càmares de videovigilància,
cablejat i monitors. Totalment instal�lat i acabat.

P- 125  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

uPPAVIS Visat Col.legi Enginyers Camins, Canals i PortsP- 126  €15.000,00

Sense descomposició 15.000,00 €

uPPA000SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 127  €62.486,64

Sense descomposició 62.486,64 €

uPPPA10 Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra.P- 128  €5.000,00
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Barcelona, juliol 2011

L´autora del projecte,

Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ESTRUCTURA01

SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics  (P - 4)

16.961,21311,62 197.089,30

2 G2241100 m2 Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondària (P - 5) 1.084,8004,07 4.415,14

3 G22203A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal�lació
autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t (P - 2)

15.132,30012,98 196.417,25

4 G22204A m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

15.132,30011,44 173.113,51

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 571.035,20

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ESTRUCTURA01

SUBCAPÍTOL FONAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G305120 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 6)

1.224,70015,26 18.688,92

2 G450U070 m3 Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 10)

20,390103,64 2.113,22

3 G4B0U030 kg Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades
B-500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2  (P - 20)

5.777,0801,27 7.336,89

4 G450U075 m3 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova i
grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 11)

866,200101,78 88.161,84

5 G4B0U035 kg Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)

33.069,4101,47 48.612,03

6 G450U080 m3 Formigó per a biga de trava HA-30/P/20/IIa, de consistència
fluida i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 14)

43,830108,09 4.737,58

7 G4B0U036 kg Armadura per a biga de trava d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 22)

4.887,0301,58 7.721,51

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat
reticular (P - 25)

458,88030,87 14.165,63

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 191.537,62

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ESTRUCTURA01

Euro
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SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA DE FORMIGÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U180 m3 Formigó per a pilars, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 16)

185,170132,35 24.507,25

2 G4B0U037 kg Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 23)

15.628,0001,24 19.378,72

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilars (P - 26) 1.402,00034,74 48.705,48

4 G450010 m3 Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 7)

306,380110,04 33.714,06

5 G4B016 kg Armadura per a mur en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 18)

15.640,0001,36 21.270,40

6 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a murs (P - 27) 1.361,66034,74 47.304,07

7 G450U083 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 15)

115,930107,52 12.464,79

8 G4B0U038 kg Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

9.406,0001,40 13.168,40

9 G4D0U017 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a bigues (P - 28) 621,38034,74 21.586,74

10 G450012 m3 Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 8)

1.436,670105,20 151.137,68

11 G4B015 kg Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

73.848,0001,36 100.433,28

12 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat
reticular (P - 25)

5.759,45030,87 177.794,22

13 G4D0U018 u Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5 NERVIO
12 SEP-NER 80 (P - 29)

7.231,0001,34 9.689,54

14 G450U078 m3 Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 12)

78,750105,24 8.287,65

15 G4B017 kg Armadura per a lloses massisses d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 19)

6.531,0001,32 8.620,92

16 G4D0U019 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa massissa
(P - 30)

198,09034,74 6.881,65

17 G450U079 m2 Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa,
abocat amb bomba, en una
quantía de 0,26 m3/m2, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa,
encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia
de 25kg/m2 (P - 13)

21,010215,57 4.529,13

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 709.473,98

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ARQUITECTURA02

Euro
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SUBCAPÍTOL FAÇANA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G81015 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb
una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col�locat
amb
fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador (P - 34)

226,700295,06 66.890,10

2 G8AP25 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x245
cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent,
2
vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de
suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl�lula fotoelèctrica de seguretat,
quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència
per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6. (P - 36)

2,0005.319,13 10.638,26

3 G8PE26 u Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta
resistència
model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat RAL-7024,
fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm
reforçada de
2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars diàmetre 3
mm
a trencajuntes i sota del mateix material de doble paret de
140x20(30)
mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de
80x80 en
color lac. Ral-7024 , joc de suports per a muntants, mecanisme
estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm, motor
central amb electrofrè, politges amb rodaments, motlles de fleix i
dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent. Sistema
de
registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i
desbloqueig
electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i
garantia. (P - 37)

1,0007.115,75 7.115,75

4 G8SV52 u Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les
sortides
d'aire de la sala de màquines, execució de les
impermeabilitzacions i
acabats de la coberta existent, reconducció de baixant existent i
realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de
projecte i
especificacions de la D.F. (P - 40)

1,0006.250,00 6.250,00

5 G8RF25 m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF,
de 10 mm de gruix i> 650 kg/m3 de densitat, per ambient sec
segons UNE-EN 622 - 5, reacció al foc d-s2, d0, acabat revestit
amb xapa de fusta de frondosa, treballat al taller, col.locat adherit
sobre llistons de fusta (P - 38)

287,21045,97 13.203,04

6 G8RT10 u Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable col�locades
penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons
instruccions de la D.F. Totalment acabat. (P - 39)

1,0001.200,00 1.200,00

Euro
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7 G8AP23 u Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de 135x245
cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent,
1
vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de
suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl�lula fotoelèctrica de seguretat,
quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència
per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6. (P - 35)

1,0003.809,18 3.809,18

8 G8036 m2 Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame de
8 cm de espesor, de 3 m de anchura y una superficie de 20 m2
como máximo, formada por lámina de hormigón reforzado con
fibras de vídrio de 10 mm de espesor, acabado liso de color
estándard, fijada con conectores de acero zincado a bastidor de
tubos rectangulares de acero galvanizado en caliente, colocadas
con fijaciones mecánicas (P - 33)

955,090135,26 129.185,47

9 PPPA03 u Partida alçada per a subestructura de façana formada per
pilarets metàl�lics circulars de 9 cm de diàmetre amb ganxets per
a la fixació d'aplacats de tancament de façana (P - 122)

1,000180.000,00 180.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 418.291,80

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ARQUITECTURA02

SUBCAPÍTOL DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GATI11 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II (P -
46)

2.467,27629,60 73.031,37

2 GAPO10 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a un
buit
d'obra de 115x215 cm, preu alt, col�locada (P - 44)

4,000307,88 1.231,52

3 GAPF10 u Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix i
estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó, fulla
corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de l'exterior i
tapajunts de fusta. (P - 43)

34,000261,60 8.894,40

4 GAPB10 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi
roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
210 cm
d'alçària (P - 42)

34,00068,98 2.345,32

5 GAPO12 u Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de
180x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer conformada
en

7,000205,13 1.435,91

Euro
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fred, col�locada (P - 45)

6 PPPA10 u Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra. (P -
128)

1,0005.000,00 5.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 91.938,52

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ARQUITECTURA02

SUBCAPÍTOL SOSTRES I CELS RASOS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GQ11SOS5 m2 Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H),
per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
subjecció al sostre formada per canals i muntants col�locats cada
600
mm (P - 113)

6.110,20025,45 155.504,59

2 GQ11SOS7 m2 Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600 mm
de
llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador
d'obertura,
col�locat amb fixacions mecàniques (P - 114)

18,000167,72 3.018,96

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 158.523,55

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ARQUITECTURA02

SUBCAPÍTOL PARADES DEL MERCAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GPP10 u Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpentí per contacte
injectada, cornissa frontal de 35 cm d'ampla, desguassos i
màquina a
distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè
316
de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i
instal�lació. (P - 104)

26,0007.033,27 182.865,02

2 GPP11 u Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm composat per una cubeta
amb
aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals correderes.
Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè. (P - 105)

26,0001.349,02 35.074,52

3 GPP12 u Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130 cm
d'alçada. COnstruïda amb estructura de tub aplacada per les
dues
cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat 5+5
mm amb
butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada. (P - 106)

26,000396,84 10.317,84

4 GPP13 u Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló blanc,
provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa. (P - 107)

26,000684,76 17.803,76

5 GPP14 u Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments,
d'acer
inoxidable qualitat 18/8-2 (P - 108)

26,000446,42 11.606,92

6 GHGAP8 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel�lànic
premsat de
forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix tipus
Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col�locat a l´estesa amb
morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1

330,20035,82 11.827,76
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(UNE-EN
13888) (P - 80)

7 GHGAP9 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 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 (P - 81)

13,32526,85 357,78

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 269.853,60

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ARQUITECTURA02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHGAP1 m2 Solera de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 74)

3.285,50018,25 59.960,38

2 GHGAP2 m2 Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de peces
de
forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix tipus
Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col�locat a l´estesa amb
morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN
13888) (P - 76)

1.808,52039,69 71.780,16

3 GHGAP3 m2 Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2 cm
amb
una cara flamejada, col�locada a truc de maceta amb morter de
ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 77)

943,720131,33 123.938,75

4 GHGAP4 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària > 3 m amb
rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de
16 a
25 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1-T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (P - 78)

395,50020,87 8.254,09

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.05 263.933,38

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ARQUITECTURA02

SUBCAPÍTOL PINTURES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHGAP7 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
(P - 79)

7.152,7008,25 59.009,78

2 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 49)

86,2001,58 136,20

3 GHGAP10 m2 Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de corindó
sintètic.  Totalment acabat (P - 75)

3.298,5003,95 13.029,08
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4 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 48)

1.103,5000,72 794,52

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.06 72.969,58

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ARQUITECTURA02

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P
- 51)

24,00052,06 1.249,44

2 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P - 52)

5,00051,13 255,65

3 GBB014 u Caja luminosa a doble cara con display electrónico
''Libre-Completo'' de 630x195x136 mm (P - 50)

1,000950,00 950,00

4 GB1BA1 u Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa
d'accés, amb perfileria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons
plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons
plànols i plec de condicions. Inclou transport i col�locació. (P - 47)

2,00015.525,00 31.050,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.07 33.505,09

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ARQUITECTURA02

SUBCAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7B1U050 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col�locat (P - 32)

3.018,7003,23 9.750,40

2 G773U010 m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització
del túnel, totalment col�locada (P - 31)

3.018,70021,32 64.358,68

3 G450016 m3 Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 9)

150,89075,89 11.451,04

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.08 85.560,12

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS03

SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG1M1045 u Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència,
a 3x230/127 V, amb envolvents de doble aïllament precintables,
segons recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb
borns bimetal.lics, bases portafusibles amb cartutxos de 315 A,
interruptor general automàtic magnetotèrmic iIV de 400 A,
transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i
reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i

1,0003.836,25 3.836,25
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normativa de la companyia subministradora, inclosa verificació,
equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i
connexionat (P - 63)

2 GG2D1020 m Safata metàl�lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de
150x60 mm amb tapa tipus BCR de Cimel o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i
muntatge superficial (P - 65)

267,75045,84 12.273,66

3 GG22PB10 m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e doble
paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta resistència als
impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a
90ºC, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia
o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització
soterrada (P - 64)

1.160,7002,49 2.890,14

4 GC000000 u Modul de comptadors totalment equipat i instal�lat (P - 53) 1,0003.200,00 3.200,00

5 GG31BA86 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en tub (P - 66)

1.856,90018,44 34.241,24

6 GGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 73)

5,0003.097,06 15.485,30

7 GE000000 u Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons l'informe
tècnic de la companyia subministradora, inclòs l'obra civil
necessària (P - 58)

1,0001.366,26 1.366,26

8 GG1010 u Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N6 (P - 62) 52,00074,92 3.895,84

9 GGD1010 u Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS
PACIFIC TCW216 2x35W (P - 67)

404,00012,50 5.050,00

10 GGD1011 u Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS
PACIFIC TCW216 1x35W (P - 68)

10,00016,40 164,00

11 GGD1012 u Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS
FUGATO COMPACT FBS261 (P - 69)

68,00024,20 1.645,60

12 GGD1013 u Suministrament i col�locació de lluminària fluorescent PHILIPS
ZADORA QBS570 (P - 70)

8,00018,40 147,20

13 GGD1014 u Suministrament i col�locació de lluminària suspesa IGUZZINI
model GEM Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W (P - 71)

15,00026,50 397,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 84.592,99

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS03

SUBCAPÍTOL COMUNICACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GP520033 u Armari metàl�lic de 600x800x2000 mm (amplada x profunditat x
alçada) per a la instal�lació d'equips de 19' amb portes anterior i
posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent, sòcol,
llum interior, portaplànols, plaques de muntatge laterals i
totalment preparat, muntat, instal�lat i provat (P - 110)

1,0002.744,71 2.744,71

2 GP530010 u Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres
canals en la banda de 160 MHz instal�lada, provada i funcionant
(P - 111)

1,00026.292,45 26.292,45

3 GP5P0001 u Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals, escànner
de recepció, selector entre potència alta i baixa, antena, funda,
càrregador unitari de bateries amb selector de càrrega ràpida i
lenta, comprovat i funcionant (P - 112)

1,0001.059,99 1.059,99

4 PPAC10 u Partida alçada per a la instal�lació de circuit tancat de TV, amb 1,00030.000,00 30.000,00
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sistema de control situat al despatx de direcció. Inclou càmares
de videovigilància, cablejat i monitors. Totalment instal�lat i
acabat. (P - 125)

5 GP51A001 m Cable radiant autosoportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR,
inclosa la part proporcional de connectors, elements instal�lació i
altres accessoris, instal�lat, connectat i provat (P - 109)

742,80014,07 10.451,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 70.548,35

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS03

SUBCAPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHM1I10 u Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor
CHESTERFIRE de superficie, de
les següents característiques:
# B.I.E.
* Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques:
* Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb
xarneres, pintat color gris,
amb xarneres i tancament.
* Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació
RIL-GO.
* Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn
per a manòmetre.
* Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
* 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
* Armari modular mod. MR4M.
* Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a  vidre, pintat.
* Amb compartiment per a extintor i pannell per col�locació de
polsadors i alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge. (P - 82)

15,000432,50 6.487,50

2 GHM1I11 u Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs,
eficàcia 21A-113BC,
amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima
de 1'7 mts. sobre el
sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge.  (P - 83)

15,00038,80 582,00

3 GHM1IN2 u Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta temperatura
NOTIFIER mod.
FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77ºC. Incorpora led
indicador d'estat
bicolor. S'inclou base estandard de superficie ref. B401 i p.p. de
material auxiliar de
muntatge. (P - 85)

126,00031,22 3.933,72

4 GHM1IN3 u Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod.
SDX-751-EM, detecció
analògica amb algoritmes de processament de les senyals
captades pel detector, per
a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora
funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic, disposa de
dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de
cobertura màx. 60-80 m2.
S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge (P - 86)

38,00062,40 2.371,20

5 GHM1IN4 u Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb
tapa NOTIFIER mod.
M700KAC-FF/C per sistema analògic intel�ligent. Direccionament
senzill mitjançant
interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de

15,00056,61 849,15
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l'equip. Prova de
funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de
superfície SR1T i
material auxiliar de muntatge (P - 87)

6 GHM1IN6 u Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod.
AWS32/R de color vermell.
Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material
auxiliar de muntatge. (P - 88)

15,00068,55 1.028,25

7 GHM1IN7 u Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de
105x105x66 mm. de tapa
baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió (P -
89)

17,00018,25 310,25

8 GHM1IN1 u Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per
infrarrojos NOTIFIER 6500R. S'inclou
material auxiliar de muntatge.
 (P - 84)

10,000758,74 7.587,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 23.149,47

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS03

SUBCAPÍTOL VENTILACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNX1V1 u Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de 200
mm de
diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte
(P - 97)

5,000200,15 1.000,75

2 GNX1V2 u Ventilador helicoïdal SODECA, monofàsic per a 230 V, de 250
mm de
diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, col�locat en
conducte (P - 98)

5,000272,43 1.362,15

3 GNX1V3 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 99)

172,00036,44 6.267,68

4 GNX1V4 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de
150 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col�locat (P - 100)

875,3007,85 6.871,11

5 GNX1V8 u Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència
elèctrica,
amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20 kW de
potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m3/h, de
tensió
d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, col�locada
encastada (P - 102)

5,0002.064,77 10.323,85

6 GNX1V9 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm
de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada
amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 103)

172,00063,76 10.966,72

7 GNX1V7 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb
recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de
vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras
(P - 101)

210,07228,21 5.926,13
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 42.718,39

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS03

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT I FONTANERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7FC053 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió encolada
amb adhesiu i col�locat al fons de la rasa (P - 54)

214,00032,43 6.940,02

2 GD7FC054 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió encolada
amb adhesiu i col�locat al fons de la rasa (P - 55)

353,00045,84 16.181,52

3 GNN2U011 u Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergindes (servei i reserva) amb un diàmetre de pas
de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de 2 l/s
a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable
elèctric especial submergible cadascuna, s`cocols de descàrrega
i acobrament de les bombes, tramps de doble d'accés i jocs de
tubs-guia, instal�lada (P - 96)

5,0001.616,75 8.083,75

4 GDD1U000 u Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164 mm
inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl�lica de fosa
(P - 56)

10,000196,83 1.968,30

5 GN12B424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150
mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 95)

4,000699,69 2.798,76

6 GFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 61)

1.282,80012,55 16.099,14

7 GDD1U001 u Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de
dimensions 400x400x125 mm inclou excavació, rebliments i tapa
amb reixa metàl�lica de fosa  (P - 57)

12,000160,16 1.921,92

8 GGD1015 u Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i
resistència blindada, amb una potència de 2400 kW, capacitat de
150 li dimensions 515x1245 mm, per a producció d'aigua calenta
sanitària, ref. 14SDNV150 de la sèrie Termos de SAUNIER
DUVAL (P - 72)

2,000395,86 791,72

9 GF023 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 20 mm, amb junt elàstic (P - 59)

4,5001,25 5,63

10 GF024 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 63 mm, amb junt elàstic (P - 60)

235,5001,98 466,29

11 GM21010 u Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model CANAL
RC20 de dimensions 750x225x160 mm. (P - 90)

41,00019,55 801,55

12 FK241FF1 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs  (P - 1)

1,0002.149,25 2.149,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 58.207,85

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS03

SUBCAPÍTOL ASCENSOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GM21025 u Ascensor amb velocitt d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense
reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense necessitat
d'oli librificant. Regulació electrònica de velocitat i aceleració

2,00010.537,98 21.075,96

Euro
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per frecuència i voltatge variables amb precisió de parada de
+/75mm. Ultima parada amb maniobra de rescatament.
Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancelacó de trucada falsa 
supervisió polsador. Col�locació i instal�lació segons plec de
condicions i plànols. Totalment instal�lat i col�locat. (P - 91)

2 GM21026 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal�lació de
superfície, amb part proporcional de suports i accessoris, inclòs
transport a obra (P - 92)

234,00011,32 2.648,88

3 GM21027 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical,
marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P -
93)

234,0004,52 1.057,68

4 GM21028 kg Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN7160,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura a pletina (P - 94)

477,0001,55 739,35

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.06 25.521,87

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 41)

1.924,20047,27 90.956,93

2 GQJ010 u Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 115)

18,000188,69 3.396,42

3 GQJ011 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió (P - 116)

18,00037,07 667,26

4 GQJ015 u Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de 1,50 m
de longitud. Seient i respatller format per llistons d'extrusió de
PVC amb 50% fibres vegetals reciclades, acolorits en massa
color marró fosc. El banc es compon de 7 llistons: 5 de secció
recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és de injecció de
Polipropilè amb 30% de fibra de vidre, acolorida en massa color
gris. La coloració en massa permet una alta resistència al sol ia la
pluja, absència de manteniment i la utilització de materials
procedents en la seva major part de matèries reciclades i
fàcilment reciclables. El banc es lliura muntat. L'ancoratge es
realitza mitjançant dos perns per pota de la mateixa peça que
s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i
omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita
manteniment. Pes: 36Kg. Transport i col.locació no inclòs., Ref.
1518 de la sèrie Banc neoromàntica Sostenible 1,50 m de
SANTA & COLE (P - 117)

10,000395,00 3.950,00

5 GQJ016 u Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa
´´deployé´´ d'acer inoxidable AISI 304 acabat electro-polit, amb
tres peus de vareta roscada que s'introdueixen en orificis
realitzats prèviament en el paviment i omplerts amb resina epoxi,
ciment ràpid o similar. Tapa abatible de planxa d'acer inoxidable
AISI 316 acabada sorrejada amb pany de fixació. Cubeta
cilíndrica d'ABS auto-extingible de color negre. L'element es lliura

4,000580,00 2.320,00

Euro
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muntat i amb el mateix es lliuren les instruccions d'utilització. La
paperera no necessita manteniment funcional. Capacitat: 50 lts.
Pes: 20kg. Transport i col.locació no inclòs. , Ref. 459 de la sèrie
Paperera Maya de SANTA & COLE (P - 118)

6 GQJ017 u Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat,
amb protecció antioxidant i pintura en pols de color marró. Reixa
d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L.
Sortidor i polsador de llautó amb acabat en cromat mat. Disposa
de regulador de pressió i control temporitzat de flux per optimitzar
i economitzar al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura
muntat. Amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal lació.
La font s'encasta 10cm en el paviment i es fixa mitjançant placa
base amb quatre perns. Amb la font es lliura la placa base amb
els perns. No requereix manteniment, excepte l'habitual per a la
neteja interior i el polsador. Pes: 75kg. Transport i instal.lació no
inclòs., Ref. 652 de la sèrie Font Cabal de SANTA & COLE (P -
119)

2,0001.660,00 3.320,00

7 GQJ047 m Vorada remuntable AMERICÀ llis de Graus, Terratzos i
Paviments (P - 121)

14,50021,60 313,20

8 GQJ042 u Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm i
H=1000mm. (P - 120)

18,00042,00 756,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 105.679,81

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL ALTRES DESPESES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA025 m2 Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a
l'execució dels talussos durant la fase de moviment de terres (P -
124)

222,7005,00 1.113,50

2 PPA023 u Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del
control de qualitat del Projecte Constructiu del Mercat Municipal
de Sant Fost de Campsentelles (P - 123)

1,00050.000,00 50.000,00

3 PPAVIS u Visat Col.legi Enginyers Camins, Canals i Ports (P - 126) 1,00015.000,00 15.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 66.113,50

OBRA PRESSUPOST  MERCAT SANT FOST01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000SS u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 127)

1,00062.486,64 62.486,64

CAPÍTOLTOTAL 01.06 62.486,64

Euro
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NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.01.01 MOVIMENTS DE TERRES 571.035,20
Subcapítol 01.01.02 FONAMENTS 191.537,62
Subcapítol 01.01.03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 709.473,98

01.01 ESTRUCTURACapítol 1.472.046,80

Subcapítol 01.02.01 FAÇANA 418.291,80
Subcapítol 01.02.02 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS 91.938,52
Subcapítol 01.02.03 SOSTRES I CELS RASOS 158.523,55
Subcapítol 01.02.04 PARADES DEL MERCAT 269.853,60
Subcapítol 01.02.05 PAVIMENTS 263.933,38
Subcapítol 01.02.06 PINTURES 72.969,58
Subcapítol 01.02.07 SENYALITZACIÓ 33.505,09
Subcapítol 01.02.08 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 85.560,12

01.02 ARQUITECTURACapítol 1.394.575,64

Subcapítol 01.03.01 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 84.592,99
Subcapítol 01.03.02 COMUNICACIONS 70.548,35
Subcapítol 01.03.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 23.149,47
Subcapítol 01.03.04 VENTILACIÓ 42.718,39
Subcapítol 01.03.05 SANEJAMENT I FONTANERIA 58.207,85
Subcapítol 01.03.06 ASCENSOR 25.521,87

01.03 INSTAL�LACIONSCapítol 304.738,92

3.171.361,36

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ESTRUCTURA 1.472.046,80
Capítol 01.02 ARQUITECTURA 1.394.575,64
Capítol 01.03 INSTAL�LACIONS 304.738,92
Capítol 01.04 URBANITZACIÓ 105.679,81
Capítol 01.05 ALTRES DESPESES 66.113,50
Capítol 01.06 SEGURETAT I SALUT 62.486,64

01 Pressupost  MERCAT SANT FOSTObra 3.405.641,31

3.405.641,31

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost MERCAT SANT FOST 3.405.641,31
3.405.641,31

Euro
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3.405.641,31PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

442.733,3713,00 % Despeses generals SOBRE 3.405.641,31....................................................................................................................................

6,00 % Benefici industrial SOBRE 3.405.641,31....................................................................................................................................204.338,48

Subtotal 4.052.713,16

18,00 % IVA SOBRE 4.052.713,16....................................................................................................................................729.488,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.782.201,53€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE MILIONS SET-CENTS VUITANTA-DOS MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS )

Barcelona, juliol 2011

L´autora del projecte,

Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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