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Proyecto

MEDICIONES Fecha: 14/10/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 00  DEMOLICIONES Y LIMPIEZA

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat

existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de

fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

3 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i recobriment

de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 129,000

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs

suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

5 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,

incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 2.300,000

7 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de

formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

8 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades

a la vora

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

1 Area*longitud*lados 12,000 94,000 2,000 2.256,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.256,000

9 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a

disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a

l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 10.162,000

10 G21B1001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat

metàl·lica, tipus BMSNA4 o BMSNR4 sense incloure pals

MEDICIÓN DIRECTA 554,740

EUR
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11 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

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

1 Aceras 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Calle 2.500,000 2.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.000,000

12 G9H1U122 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 Calles 2.080,000 2.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.080,000

13 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou

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

1 Riegos calles 4.000,000 4.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.000,000

14 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó

de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

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

1 Acerado 2.300,000 2.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.300,000

15 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,

inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines

adients, totalment col·locada

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

1 Aceras 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

16 G9610005 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

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

1 Aceras 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 01  EXCAVACION Y EXPLANADA

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva

utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Excavacion Area*Long*Factor

proporcion

945,500 127,500 0,600 72.330,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72.330,750

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans

mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

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

1 Excavacion Area*Long*Factor

proporcion

945,500 127,500 0,400 48.220,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48.220,500

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Arenas Drenajes cm

Area*Espesor*Factor

10.040,000 0,500 0,050 251,000 C#*D#*E#*F#

2 Bajo pavimento darsenas 2.184,880 0,150 327,732 C#*D#*E#*F#

3 Pavimentos alrededores pistas 616,410 0,150 92,462 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 671,194

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Gravas Drenajes cm

Area*Espesor*Factor

10.040,000 0,500 0,050 251,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 251,000

5 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions

Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports

intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Base pavimento 20cm

Area*Espesor*Factor

10.040,000 0,300 0,950 2.861,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.861,400

6 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent

estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

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

1 Area Circulacion - Area peatonal *

Espesor

10.505,160 3.882,200 0,200 1,000 1.324,592 (C#-D#)*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.324,592

EUR
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7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades

a la vora

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

1 Exc calles Area*Longitud*lados 9,640 94,000 2,000 1.812,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.812,320

8 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 Darsenas 2.184,880 2.184,880 C#*D#*E#*F#

2 Alrededores pistas 616,410 616,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.801,290

9 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat

a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

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

1 Pavimentos alrededor pistas 616,400 616,400 C#*D#*E#*F#

2 Salida emergencia 68,220 68,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 684,620

10 E9C33D24 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

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

1 Darsenas 2.187,880 2.187,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.187,880

11 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes

flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de

15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

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

1 Interiores pasos peatones 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

12 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base

de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment

col·locada

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

1 Carriles interiores 1.219,000 1.219,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.219,000

13 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació,

base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment

col·locada

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

1 Laterales pistas 1.219,000 1.219,000 C#*D#*E#*F#

2 Entre estacionamientos 301,200 301,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.520,200

14 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de

desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

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

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 26,000

15 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs

entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

16 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de

10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

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

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

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 02  CIMENTACIONES

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 Pilares Area unitaria*unidades 18,000 57,000 1,000 1.026,000 C#*D#*E#*F#

2 Pozos ventilacion Area*uds 24,080 4,000 96,320 C#*D#*E#*F#

3 Salida emergencia 151,440 151,440 C#*D#*E#*F#

4 Ascensores 16,250 16,250 C#*D#*E#*F#

5 Losa accesos 616,920 616,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.906,930

2 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

EUR
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1 Zapatas Area unitaria*Altura*unidades 18,000 1,500 57,000 1.539,000 C#*D#*E#*F#

2 Pozos ventilacion Area*uds 23,590 4,000 94,360 C#*D#*E#*F#

3 Salida Emergencia 443,000 443,000 C#*D#*E#*F#

4 Ascensores 3,930 3,000 11,790 C#*D#*E#*F#

5 Pozo Depositos 22,100 22,100 C#*D#*E#*F#

6 Losa accesos 277,614 277,614 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.387,864

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 Zapatas X 504,570 57,000 1,050 30.198,515 C#*D#*E#*F#

2 Zapatas Y 455,750 57,000 1,050 27.276,638 C#*D#*E#*F#

3 Pasadores 11,450 57,000 1,050 685,283 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 58.160,436

4 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part

proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Area unitaria*altura*unidades 18,000 1,500 57,000 1.539,000 C#*D#*E#*F#

2 Pozo depositos Area*Altura 3,150 3,700 11,655 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.550,655

5 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge

transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Accesos 422,600 422,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 422,600

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 03  MUROS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 Area accesos+anchura*longitud muros 610,860 6,100 386,410 610,860 C#+(D#*E#)*F#

TOTAL MEDICIÓN 610,860

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

EUR
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1 Muros tipo 705,316 330,200 1,150 267.829,645 C#*D#*E#*F#

2 Muros-columna 36.129,730 1,150 41.549,190 C#*D#*E#*F#

3 Pozo depositos 2.529,430 1,100 2.782,373 C#*D#*E#*F#

4 Ascensores 1.193,220 1,100 1.312,542 C#*D#*E#*F#

5 Salida emergencia 13.023,820 1,100 14.326,202 C#*D#*E#*F#

6 Modulos accesos 12.214,790 12.214,790 C#*D#*E#*F#

7 Cajone accesos superior 12.885,720 1,100 14.174,292 C#*D#*E#*F#

8 Cajones accesos inferiores 2,000 14.906,800 1,100 32.794,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 386.983,994

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 M-Pilar Area*Long*uds 9,000 3,000 8,000 216,000 C#*D#*E#*F#

2 Muros Area*Long 8,500 327,000 2.779,500 C#*D#*E#*F#

3 Cajon inf accesos 139,170 139,170 C#*D#*E#*F#

4 Tubo accesos 156,560 156,560 C#*D#*E#*F#

5 L grande 95,650 95,650 C#*D#*E#*F#

6 L pequeña 74,640 74,640 C#*D#*E#*F#

7 Muro Central 261,680 261,680 C#*D#*E#*F#

8 Muro interior 466,240 466,240 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.189,440

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Muros Area*Long 9,500 330,200 3.136,900 C#*D#*E#*F#

2 Muros-Pilar Area*Long*uds 9,000 3,000 8,000 216,000 C#*D#*E#*F#

3 Pozos ventilacion Area*uds 110,000 4,000 440,000 C#*D#*E#*F#

4 Salida emergencia 2,000 431,600 908,640 454,320 2.226,160 C#*D#+E#+F#

5 Ascensor 14,300 C#*D#+E#+F#

6 Cajon inf accesos 81,250 C#*D#+E#+F#

7 Tubo accesos 88,160 C#*D#+E#+F#

8 L grande 105,650 C#*D#+E#+F#

9 L pequeña 78,640 C#*D#+E#+F#

10 Muro Central 261,680 C#*D#+E#+F#

11 Muro interior 466,240 C#*D#+E#+F#

TOTAL MEDICIÓN 6.019,060

5 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Muros Area*Long 7,375 330,200 2.435,225 C#*D#*E#*F#

2 Muros-Pilar 10,353 3,000 8,000 248,472 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Cajon inferior accesos 66,060 66,060 C#*D#*E#*F#

4 Tubo accesos 84,590 84,590 C#*D#*E#*F#

5 L grande 61,330 61,330 C#*D#*E#*F#

6 L peque 47,780 47,780 C#*D#*E#*F#

7 Muro central 104,670 104,670 C#*D#*E#*F#

8 Muro interior 242,610 242,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.290,737

6 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge

transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Drenajes 1,000 424,400 424,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 424,400

7 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Muros 39,375 424,000 0,600 10.017,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.017,000

8 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Muros 39,375 424,000 0,400 6.678,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.678,000

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

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

1 Muros 10,450 417,700 4.364,965 C#*D#*E#*F#

2 Muro-Pilar 8,500 3,000 8,000 204,000 C#*D#*E#*F#

3 Pozo Depositos 53,240 53,240 C#*D#*E#*F#

4 Pozos Ventilacion 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#

5 Salida emergencia 9.995,000 0,500 4.997,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.839,705

10 EASA72J2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm, preu alt, col·locada

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

1 Puertas Salida emergencia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000
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11 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part

proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Zapatas Muros 7,200 302,900 2.180,880 C#*D#*E#*F#

2 Ascensores 12,560 3,000 37,680 C#*D#*E#*F#

3 Salida emergencia 689,000 689,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.907,560

12 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 Salida Emergencia 424,000 424,000 C#*D#*E#*F#

2 Pozo depositos 45,200 45,200 C#*D#*E#*F#

3 Cajon inf accesos 416,320 416,320 C#*D#*E#*F#

4 Tubo accesos 395,200 395,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.280,720

13 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i

pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

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

1 Pozos ventilacion 22,400 3,000 2,000 4,000 537,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 537,600

14 GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de

formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

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

1 Muros 445,800 445,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 445,800

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 04  COLUMNAS

1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes

de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

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

1 Fuste pilares 148,670 19,000 57,000 1,050 169.060,091 C#*D#*E#*F#

2 Cercos 4.521,650 1,050 4.747,733 C#*D#*E#*F#

3 Armadura piel coronacion 42,170 57,000 1,050 2.523,875 C#*D#*E#*F#

4 Armadura montaje coronacion 32,000 61,000 2,000 1,050 4.099,200 C#*D#*E#*F#

5 Refuerzo coronacion 969,730 60,000 1,050 61.092,990 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 241.523,889

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Coronacion pilares 15,960 53,000 845,880 C#*D#*E#*F#

2 Pilares Piramide truncada 11,900 4,000 47,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 893,480

3 G450U100 m3 Formigó HA-70 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Area*altura*unidades 0,565 4,500 57,000 144,923 C#*D#*E#*F#

2 Coronacion pilares 4,760 53,000 252,280 C#*D#*E#*F#

3 Coronacion pilares 2 10,880 4,000 43,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 440,723

4 G4D15J27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de

80 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

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

1 Perimetro*Altura*unidades 2,670 4,700 57,000 715,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 715,293

5 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i

pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

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

1 IPE atado columnas 122,500 10,450 51,000 65.286,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 65.286,375

6 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

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

1 Pilares 3.431,250 3.431,250 C#*D#*E#*F#

2 Muros 1.968,750 1.968,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.400,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 05  LOSA

1 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 Espacio Altura*Area 6,850 9.332,600 63.928,310 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 63.928,310

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Losas 11.124,390 11.124,390 C#*D#*E#*F#

2 Muretas 1.410,000 1.410,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.534,390

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 L1 Hor 122.413,390 1,150 140.775,399 C#*D#*E#*F#

2 L2 Hor 114.888,450 1,150 132.121,718 C#*D#*E#*F#

3 L3 hor 91.978,520 1,150 105.775,298 C#*D#*E#*F#

4 L4 Hor 138.718,320 1,150 159.526,068 C#*D#*E#*F#

5 L1 vert 15.319,280 1,200 18.383,136 C#*D#*E#*F#

6 L2 vert 12.941,640 1,200 15.529,968 C#*D#*E#*F#

7 L3 vert 11.085,780 1,200 13.302,936 C#*D#*E#*F#

8 L4 vert 9.952,830 1,200 11.943,396 C#*D#*E#*F#

9 Punzonamiento 43,400 87,000 2,000 1,100 8.306,760 C#*D#*E#*F#

10 Anclajes 8,200 382,000 2,000 1,050 6.578,040 C#*D#*E#*F#

11 Espirales 24,660 382,000 2,000 18.840,240 C#*D#*E#*F#

12 Muretas claraboya 11.504,750 1,100 12.655,225 C#*D#*E#*F#

13 Muretas muros 4.956,440 1,100 5.452,084 C#*D#*E#*F#

14 Muretas edificio 6.994,500 1,100 7.693,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 656.884,218

4 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i

pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

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

1 Claraboyas 76,100 7,000 8,000 6,000 25.569,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25.569,600

5 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia

preparació del parament de formigó

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

1 158,300 158,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 158,300

6 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb

adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

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

EUR



Proyecto

MEDICIONES Fecha: 14/10/13 Pág.: 12

1 Losa 126,640 126,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 126,640

7 G4AA1K10 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre

nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària

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

1 Losa1 80.598,380 80.598,380 C#*D#*E#*F#

2 Losa2 55.937,120 55.937,120 C#*D#*E#*F#

3 losa3 38.101,050 38.101,050 C#*D#*E#*F#

4 Losa4 76.923,410 76.923,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 251.559,960

8 G4AC1900 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 10000 kN de força

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

1 Losa 19,390 15,000 382,000 2,000 222.209,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 222.209,400

9 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment

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

1 Losa 50.359,770 50.359,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50.359,770

10 G440U050 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra,

inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

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

1 Losas mixtas vestibulo1 36,100 5,800 4,000 837,520 C#*D#*E#*F#

2 Losas mixtas 2 36,100 6,800 2,000 490,960 C#*D#*E#*F#

3 Losas mixtas 3 122,500 12,200 3,000 4.483,500 C#*D#*E#*F#

4 Losas mixtas 4 122,500 16,750 4,000 8.207,500 C#*D#*E#*F#

5 Losas mixtas 5 122,500 22,700 2,000 5.561,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19.580,980

11 G450U100 m3 Formigó HA-70 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Losa 1 1.692,280 1,000 1,000 1.692,280 C#*D#*E#*F#

2 Losa 2 1.184,100 1,000 1.184,100 C#*D#*E#*F#

3 Losa 3 833,690 1,000 833,690 C#*D#*E#*F#

4 Losa 4 1.478,330 1.478,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.188,400

12 14LM12HA m2 Formació de sostre 25 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 -

210 mm de pas de malla.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Losas 101,340 2,000 202,680 C#*D#*E#*F#

2 Forjado mixto central 146,310 146,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 348,990

13 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Losas 101,340 0,200 2,000 40,536 C#*D#*E#*F#

2 Losa central 146,310 0,200 29,262 C#*D#*E#*F#

3 Muretas 705,000 2,000 0,250 352,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 422,298

14 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Muretas 1.410,000 1.410,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.410,000

15 EC172R44 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora trempada de 10 mm de gruix cada una i cambra d'aire

de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

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

1 Claraboyas 16,850 7,000 6,000 1,100 778,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 778,470

16 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de

pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

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

1 Losas 9.332,600 1,050 9.799,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.799,230

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 06  EDIFICACION DE ACCESO

1 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i

pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

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

1 Cristalera 1.322,400 1.322,400 C#*D#*E#*F#

2 IPE200 5.568,640 5.568,640 C#*D#*E#*F#

3 HEB220 26.497,000 26.497,000 C#*D#*E#*F#

4 HEB300 71.908,200 71.908,200 C#*D#*E#*F#
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5 Escaleras 6,610 2,000 122,500 1.619,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 106.915,690

2 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Cubierta Mixto 1.540,260 0,200 308,052 C#*D#*E#*F#

2 Escaleras 23,010 2,000 46,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 354,072

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 Forjado mixto Cubierta 5.511,550 1,100 6.062,705 C#*D#*E#*F#

2 F Mixto losa central 331,450 1,100 364,595 C#*D#*E#*F#

3 F mixto losas vestibulos 568,210 1,100 625,031 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.052,331

4 19C1343B m2 Paviment de terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment

1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

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

1 Edificio acceso 1.160,260 1,150 1.334,299 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.334,299

5 E84CA3LB m2 Cel ras de PVC, amb mecanització perforada, amb lamel·les en posició horitzontal de 9 cm d'amplària,

separades 2 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina

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

1 Techo edifio accesos 1.160,260 1,150 1.334,299 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.334,299

6 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm,

amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2

radars detectors de presencia, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

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

1 Puertas edificio superficie 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

7 EASA72J2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm, preu alt, col·locada

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

1 Puertas edifcio superior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

8 14LM12HA m2 Formació de sostre 25 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 -

210 mm de pas de malla.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta 1.540,260 1.540,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.540,260

9 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist

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

1 Escaleras 148,050 2,000 296,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 296,100

10 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 Escaleras 221,800 2,000 443,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 443,600

11 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 Accesos 161,870 161,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 161,870

12 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i

abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Entrada pral 10,000 13,000 130,000 C#*D#*E#*F#

2 Salida emergencia 10,000 4,900 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 179,000

13 15123CDH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa de protecció per a membranes, de

morter, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de

betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 55 mm, capa

separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera

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

1 Cubierta 1.540,260 1.540,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.540,260

14 EB1218EM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140

cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

1 Escaleras 28,140 2,000 56,280 C#*D#*E#*F#

2 Esc int 21,150 4,000 84,600 C#*D#*E#*F#

3 Minusvalidos 78,500 78,500 C#*D#*E#*F#
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4 Accesos 4,000 12,100 48,400 C#*D#*E#*F#

5 Vestibulos 213,200 0,600 127,920 C#*D#*E#*F#

6 ascensores 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 406,100

15 EABGU035 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,

dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de

planxa d'acer conformada en fred, col·locada

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

1 Almacen y acometidas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

16 EAM11AF5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents i una tarja superior,

col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

17 EC131H00 m2 Vidre imprès incolor de 18 a 20 mm de gruix, col·locat amb màstic sobre formigó, ceràmica o acer

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

1 Edificio de acceso 775,120 1,050 813,876 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 813,876

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 07  ELEMENTOS AUXILIARES

1 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla d'Atenció als Ciutadans

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 XPATRASP pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de transplantament dels arbres afectats, per l'IMPJ

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 XPAJU001 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de les activitats referents a les instalacions d

aigua i ACS de TOTA la terminal.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 PPAUU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de les instlacions d il.luminacio d emergencia.

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

1 Ilum emergnecia 12.309,650 1,100 1,000 13.540,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13.540,615
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5 XPADART1 pa Partida alçada a justificar per la instal.lacio de les 4 escales mecaniques interiors

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a tancament exterior i talls de carrers.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 XPAJU004 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent a les activitats d

instlacions electriques de TOTA la terminal.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

8 XPAUU001 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de

connexio (escomesa) de ----------

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

9 XPAJU003 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent a les activitats d

enllumenat de TOTA la terminal.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 XSSU002 u Partida alçada a justificar segons de les activitats i instal.lacions de seguretat y salut

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

11 XPAUU021 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, per dur a terme TOTES les

instal.lacions i activitats de climatitzacio i ventilacio ----------

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 08  OBRAS INTERIORES

1 EC171143 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó

de vidre sobre fusta, acer o alumini

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

1 Vidrios vestibulo interior

TOTAL MEDICIÓN 0,000

2 E9V3A11K m Esglaó de gres extruït sense esmaltar amb relleu antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de

maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Escaleras interiores 3,700 82,000 303,400 C#*D#*E#*F#

2 Escaleras emegencia 41,000 5,500 225,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 528,900

3 E81116L0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,

elaborat a l'obra
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 371,700 371,700 C#*D#*E#*F#

2 Almacen, acometidas, sala control... 57,700 3,200 2,000 369,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 740,980

4 16122731 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de

700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de

guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la superfície amb llana

dentada, a dues cares

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

1 Lavabos 371,700 371,700 C#*D#*E#*F#

2 Vestibulo inferior pasajeros 216,000 0,400 86,400 C#*D#*E#*F#

3 Almace, acometidas y sala control. 57,700 3,200 184,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 642,740

5 E824136V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu

mitjà, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1

(UNE-EN 13888)

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

1 Lavabos 371,700 371,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 371,700

6 E8412321 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema fix i cantells encadellats i

suspensió amb filferro galvanitzat

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

1 Vestibulo inferior 1.291,700 1.291,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.291,700

7 E84CA3LB m2 Cel ras de PVC, amb mecanització perforada, amb lamel·les en posició horitzontal de 9 cm d'amplària,

separades 2 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina

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

1 Lavabos 115,750 115,750 C#*D#*E#*F#

2 Vestibulo interior 1.291,700 1.291,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.407,450

8 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800

W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

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

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

9 EQ13U010 m Banc tipus Estacions de Escofet o equivalent, col·locat sobre perfils d'acer laminat T-40x40x4 ancorats a

paraments verticals, inclós pintat dels perfils amb dues mans de protecció antioxidant i dues mans d'esmalt

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

1 Vestibulo inferior 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 Vestibulo superior 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200,000

10 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm,

amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2

radars detectors de presencia, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

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

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

TOTAL MEDICIÓN 16,000

11 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

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

1 Accesos 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

2 Alrededores 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.200,000

12 EBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb màquina d'accionament manual

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

1 Pasos 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 280,000

13 EBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

14 EBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL MEDICIÓN 8,000

15 EBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

16 ED5ZU020 m Reixa lineal de fosa per a evacuació, de 200 mm d'amplària, registrable, amb bastiment de perfils d'acer
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accesos 35,900 35,900 C#*D#*E#*F#

2 Accesos vehiculos 5,500 2,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 57,900

17 EJ12B81P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el

paviment

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

18 EJ14BB13 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i

alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa

d'evacuació

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

1 Lavabos 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,000

19 EJ18D412 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 60 a 70 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm

d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals

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

1 Vest+Lavabos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Lavabos 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

20 EJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat

amb fixacions murals i a un ramal de plom

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

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

TOTAL MEDICIÓN 7,000

21 EJ1BF69C u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar davant d'envà lleuger o autoportant, amb

una alçària de 1,2 m i amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 9 i 6 l , accionament amb parada

voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL MEDICIÓN 7,000

22 EJ22N116 u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, muntat

superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

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

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

EUR



Proyecto

MEDICIONES Fecha: 14/10/13 Pág.: 21

TOTAL MEDICIÓN 2,000

23 EJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,

de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

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

1 Lavabos y vest 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

24 EJ248127 u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de

llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4

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

1 Lavabos 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

25 E82ZU120 m Cantonera de PVC de color metàl·lic acabat brillant, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat,

col·locada amb morter adhesiu.

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

1 Esquinas 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 98,000

26 EC1GU001 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació de resistència a l'impacte manual

nivell A, de 6+6 mm i 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o

alumini.

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

1 Vidrios vestibulo 216,000 3,000 648,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 648,000

27 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de

ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

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

1 Lavabos 115,750 115,750 C#*D#*E#*F#

2 Almacen y acometidas 51,920 51,920 C#*D#*E#*F#

3 Sala control 27,520 27,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 195,190

28 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Lavabos 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,000

29 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

2 Lavabos 39,300 39,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 57,300

30 1A231NC2 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb

bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

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

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

31 1A21U953 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de

gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm

d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a

paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze

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

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

TOTAL MEDICIÓN 9,000

32 E66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb melamina de 16 mm de

gruix, espai interior reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol inferior d'alumini i remat superior també

d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al

segellat dels taulers i del perímetre de la mampara, col·locada

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

1 Lavabos 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA

Capítol 09  INSTALACIONES

1 GG2A0100 m Canaleta de PVC de 60x120 mm, tipus CANALES 77 de UNEX o equivalent, en instal·lació superficial amb part

proporcional d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i muntatge

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 GG2A0005 m Canaleta de PVC de 60x20 mm, tipus CANALES 77 de Unex o equivalent, en instal·lació superficial amb part

proporcional d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i muntatge

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 GEK21A77 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200

mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

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

1 Darsenas 76,000 2,000 2,000 304,000 C#*D#*E#*F#

2 Vestibulos 33,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 370,000

4 GEM14F1J u Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural,

instal·lat

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

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

TOTAL MEDICIÓN 5,000

5 GE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre (s/UNE 100-101-84), de 0,50

mm de gruix i muntat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 EL29U010 u Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600kg), sense cambra de maquinària, 1,00 m/s, sistema

d'accionament d'una velocitat variable, 4 parades, maniobra col·lectiva de pujada i baixada, portes d'accés

corredisses automàtiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes

corredisses automàtiques d'acer inoxidable i qualitat mitjana

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

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

7 ENXAUF36 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 24 m3/h de cabal

nominal i 65 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament automàtic, amb un grup motobomba

d'accionament per motor diesel i un altre grup motobomba d'accionament elèctric units en un col·lector comú

que dóna servei a la instal·lació, amb bomba jockey, amb dipòsit de combustible per al motor diesel, doble joc

de bateries i un quadre de comandament control i maniobra independent per a cada grup motobomba en suports

independents, muntat sobre una única bancada, connectat a la xarxa de servei i a la xarxa elèctrica

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 EM111110 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base

d'encastar, encastat

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

1 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 102,000

9 EM11N110 u Detector de monòxid de carboni de resposta ràpida, resolució de fins a 5 ppm, temps de resposta de 10 s,

superfície de detecció de fins a 300 m2, segons norma UNE 23300, amb base de superfície, muntat

superficialment

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

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

10 EM112510 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb

base d'encastar, encastat
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 14,000

11 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so

multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

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

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

12 EM1421D4 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element

fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la

intempèrie

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

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

TOTAL MEDICIÓN 15,000

13 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb

manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

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

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

TOTAL MEDICIÓN 6,000

14 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat

superficialment

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

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

TOTAL MEDICIÓN 33,000

15 EM124436 u Central de detecció de CO, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova

d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

16 EM211218 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´

de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

17 EM23U010 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a muntatge encastat, amb armari i portes de

material plàstic, allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a un extintor de 6 kg, totalment

EUR
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instal·lada, connectada i provada, inclós part proporcional d´accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió

i muntatge

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

18 EE42RB32 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,7 mm i

muntat superficialment, inclòs les peces especials

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

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

2 Extrac vest 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

3 Extracc dars 45,000 3,000 135,000 C#*D#*E#*F#

4 Imp dars 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 585,000

19 EE42RA12 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre (s/une 100-101-84), de 0,50 mm de

gruix i muntat superficialment, inclòs les peces especials

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

1 Imp vest 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 Extrac dars 83,000 3,000 249,000 C#*D#*E#*F#

3 Imp dars 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 325,000

20 EE42R812 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i

muntat superficialment, inclòs les peces especials

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

1 Imp dars 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

21 EE42R312 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 600-700 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5

mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

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

1 Imp 48,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#

2 Imp 37,000 2,000 74,000 C#*D#*E#*F#

3 Extr 63,000 3,000 189,000 C#*D#*E#*F#

4 Extr 83,000 3,000 249,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 608,000

22 EE42QB32 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7

mm i muntat superficialment

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

1 36,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 54,000 3,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 234,000

EUR
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23 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 6000 l de capacitat, col·locat sobre bancada

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €33,29m214LM12HA Formació de sostre 25 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm,
de 200 - 210 mm de pas de malla.

P- 1

(TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €59,45m215123CDH Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa de protecció per a membranes,
de morter, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 4,1 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 55
mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera

P- 2

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €30,39m216122731 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format
de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat
amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la
superfície amb llana dentada, a dues cares

P- 3

(TREINTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €33,72m219C1343B Paviment de terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

P- 4

(TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €158,98m21A21U953 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm
de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm,
amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze

P- 5

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €153,46m21A231NC2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

P- 6

(CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €68,37m2E66EU100 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb melamina de 16
mm de gruix, espai interior reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol inferior d'alumini i remat
superior també d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels taulers i del perímetre de la mampara, col·locada

P- 7

(SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €18,01m2E81116L0 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra

P- 8

(DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €23,39m2E824136V Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
preu mitjà, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 9

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €4,56mE82ZU120 Cantonera de PVC de color metàl·lic acabat brillant, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat,
col·locada amb morter adhesiu.

P- 10

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €12,22m2E8412321 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema fix i cantells encadellats
i suspensió amb filferro galvanitzat

P- 11

(DOCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €22,92m2E84CA3LB Cel ras de PVC, amb mecanització perforada, amb lamel·les en posició horitzontal de 9 cm d'amplària,
separades 2 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina

P- 12

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €26,41m2E9C21424 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

P- 13

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €30,06m2E9C33D24 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

P- 14

(TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)
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 €24,40m2E9E13214 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 15

(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €52,17mE9V2ABKK Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

P- 16

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

 €43,56mE9V3A11K Esglaó de gres extruït sense esmaltar amb relleu antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 17

(CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €197,72uEABGU035 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada

P- 18

(CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €306,83m2EAM11AF5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents i una tarja
superior, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 19

(TRESCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €3.964,38uEAM2U020 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de
120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presencia, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

P- 20

(TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €515,12uEASA72J2 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm, preu alt,
col·locada

P- 21

(QUINIENTOS QUINCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €102,73mEB1218EM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120
a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 22

(CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €2,70mEBA1G130 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans manualsP- 23
(DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

 €17,69m2EBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 24

(DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €53,74uEBB12111 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 25

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €29,74uEBB12241 Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 26

(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €62,23uEBB12351 Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 27

(SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €119,27m2EC131H00 Vidre imprès incolor de 18 a 20 mm de gruix, col·locat amb màstic sobre formigó, ceràmica o acerP- 28
(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

 €46,50m2EC171143 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 10 mm, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 29

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
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 €251,23m2EC172R44 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora trempada de 10 mm de gruix cada una i
cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 30

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €135,80m2EC1GU001 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, de 6+6 mm i 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini.

P- 31

(CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

 €13,97mED111B21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 32

(TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €21,98mED111B71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 33

(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €68,73mED5ZU020 Reixa lineal de fosa per a evacuació, de 200 mm d'amplària, registrable, amb bastiment de perfils d'acerP- 34
(SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €55,09mEE42QB32 Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,7 mm i muntat superficialment

P- 35

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €59,04mEE42R312 Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 600-700 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de
gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

P- 36

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €71,34mEE42R812 Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix
0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

P- 37

(SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €52,87mEE42RA12 Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre (s/une 100-101-84), de 0,50
mm de gruix i muntat superficialment, inclòs les peces especials

P- 38

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €65,43mEE42RB32 Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix
0,7 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

P- 39

(SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €100,18uEJ12B81P Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre
el paviment

P- 40

(CIEN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

 €263,32uEJ14BB13 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 41

(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €143,61uEJ16B21B Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat amb fixacions murals i a un ramal de plom

P- 42

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €131,56uEJ18D412 Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 60 a 70 cm de llargària, de color blanc i fins a
50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals

P- 43

(CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €280,79uEJ1BF69C Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar davant d'envà lleuger o autoportant,
amb una alçària de 1,2 m i amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 9 i 6 l , accionament
amb parada voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 44

(DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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 €118,99uEJ22N116 Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural,
muntat superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 45

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €251,12uEJ23612G Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

P- 46

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €116,28uEJ248127 Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4

P- 47

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

 €1.380,85uEJ7117P3 Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 6000 l de capacitat, col·locat sobre
bancada

P- 48

(MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €24.741,86uEL29U010 Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600kg), sense cambra de maquinària, 1,00 m/s,
sistema d'accionament d'una velocitat variable, 4 parades, maniobra col·lectiva de pujada i baixada,
portes d'accés corredisses automàtiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable,
cabina amb portes corredisses automàtiques d'acer inoxidable i qualitat mitjana

P- 49

(VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS)

 €37,61uEM111110 Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base d'encastar, encastat

P- 50

(TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €54,03uEM112510 Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base d'encastar, encastat

P- 51

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €57,17uEM11N110 Detector de monòxid de carboni de resposta ràpida, resolució de fins a 5 ppm, temps de resposta de 10
s, superfície de detecció de fins a 300 m2, segons norma UNE 23300, amb base de superfície, muntat
superficialment

P- 52

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

 €709,02uEM124436 Central de detecció de CO, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

P- 53

(SETECIENTOS NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

 €150,22uEM132312 Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del
llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

P- 54

(CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €56,17uEM1421D4 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment a la intempèrie

P- 55

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

 €928,22uEM211218 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre
i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 56

(NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €492,28uEM23U010 Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a muntatge encastat, amb armari i portes
de material plàstic, allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a un extintor de 6 kg,
totalment instal·lada, connectada i provada, inclós part proporcional d´accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

P- 57

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

 €83,16uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 58

(OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
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 €103,99uEM31U012 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat

P- 59

(CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €14.436,30uENXAUF36 Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 24 m3/h de
cabal nominal i 65 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament automàtic, amb un grup
motobomba d'accionament per motor diesel i un altre grup motobomba d'accionament elèctric units en
un col·lector comú que dóna servei a la instal·lació, amb bomba jockey, amb dipòsit de combustible per
al motor diesel, doble joc de bateries i un quadre de comandament control i maniobra independent per a
cada grup motobomba en suports independents, muntat sobre una única bancada, connectat a la xarxa
de servei i a la xarxa elèctrica

P- 60

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €82,63mEQ13U010 Banc tipus Estacions de Escofet o equivalent, col·locat sobre perfils d'acer laminat T-40x40x4 ancorats
a paraments verticals, inclós pintat dels perfils amb dues mans de protecció antioxidant i dues mans
d'esmalt sintètic

P- 61

(OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €153,16uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

P- 62

(CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €6,27mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base
de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 63

(SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

 €5,94m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 64

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €4,52m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 65

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €5,43mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondàriaP- 66
(CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €2,15mG21B1001 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca de secció doble ona de barrera de
seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4 o BMSNR4 sense incloure pals

P- 67

(DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €34,71uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 68

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €87,34mG21DU050 Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i
recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 69

(OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €58,90uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 70

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €42,57uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 71

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €2,46m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 72

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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 €2,86m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 73

(DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €5,96m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 74

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €6,23m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 75

(SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €49,65m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

P- 76

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €2,64m3G227U020 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 77

(DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €3,39m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 78

(TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €6,92m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 79

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €32,46m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 80

(TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €27,93m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 81

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €20,43m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 82

(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €0,32m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 83

(CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €8,85m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 84

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €3,14kgG440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 85

(TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)
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 €3,41kgG440U050 Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de
soldadures

P- 86

(TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €108,10m3G450U080 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 87
(CIENTO OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €133,14m3G450U100 Formigó HA-70 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 88
(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

 €1,91kgG4AA1K10 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31 cordons de 15,2 mm de
diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària

P- 89

(UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €1,41tG4AC1900 Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 10000 kN de forçaP- 90
(UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €2,04lG4AE1000 Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de cimentP- 91
(DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 92
(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €1,27kgG4B0U030 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells
i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

P- 93

(UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

 €30,87m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 94
(TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €34,74m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 95
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €49,16m2G4D0U020 Encofrat i desencofrat corb en parament no vistP- 96
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €11,93m2G4D15J27 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció
circular de 80 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

P- 97

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €11,09m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 98
(ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €15,54dm3G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locatP- 99
(QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €14,48m2G711U010 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

P- 100

(CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €2,45m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica

P- 101

(DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €29,55mG7J1U304 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva,
prèvia preparació del parament de formigó

P- 102

(VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €8,60m2G7J2U020 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

P- 103

(OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
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 €52,20mG9610005 Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 104

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €20,24mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 105

(VEINTE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €17,00mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

P- 106

(DIECISIETE EUROS)

 €16,36mG975U020 Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 107

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €276,00uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 108

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS)

 €27,91m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

P- 109

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €99,60m3G9GA0006 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 110

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €31,89tG9H1U122 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 111

(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €0,41m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nouP- 112
(CERO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €26,79mGD55U030 Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera
de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

P- 113

(VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €276,33uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb
tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 114

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €322,24mGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

P- 115

(TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €314,87uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

P- 116

(TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €16,20mGE42Q812 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre (s/UNE 100-101-84),
de 0,50 mm de gruix i muntat superficialment

P- 117

(DIECISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €27,06uGEK21A77 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 118

(VEINTISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)
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 €690,65uGEM14F1J Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
mural, instal·lat

P- 119

(SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €6,59mGG2A0005 Canaleta de PVC de 60x20 mm, tipus CANALES 77 de Unex o equivalent, en instal·lació superficial
amb part proporcional d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i muntatge

P- 120

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €27,14mGG2A0100 Canaleta de PVC de 60x120 mm, tipus CANALES 77 de UNEX o equivalent, en instal·lació superficial
amb part proporcional d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i muntatge

P- 121

(VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

 €0,00paPPAUU001 Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de les instlacions d il.luminacio d emergencia.P- 122
(CERO EUROS)
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P-1 14LM12HA m2 Formació de sostre 25 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de

gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla.

33,29 €

Otros conceptos 33,29000 €

P-2 15123CDH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa de protecció per a

membranes, de morter, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat

superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb

plaques de poliestirè extruït de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb

capa de protecció de palet de riera

59,45 €

Otros conceptos 59,45000 €

P-3 16122731 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 70 mm de peça ceràmica de

gran format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces

ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a

base de guix extés a tota la superfície amb llana dentada, a dues cares

30,39 €

Otros conceptos 30,39000 €

P-4 19C1343B m2 Paviment de terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb

morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

33,72 €

Otros conceptos 33,72000 €

P-5 1A21U953 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat

mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una

planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de

bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de

fusta i galze

158,98 €

Otros conceptos 158,98000 €

P-6 1A231NC2 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de

100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

153,46 €

Otros conceptos 153,46000 €

P-7 E66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb

melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol

inferior d'alumini i remat superior també d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria

oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels taulers i del perímetre de

la mampara, col·locada

68,37 €

B66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb m 53,58000 €

Otros conceptos 14,79000 €

P-8 E81116L0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb

morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra

18,01 €

Otros conceptos 18,01000 €

P-9 E824136V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica

esmaltada brillant, preu mitjà, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

23,39 €

B0FH2143 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, pr 7,76600 €

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blan 0,14280 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,44942 €

Otros conceptos 14,03178 €

P-10 E82ZU120 m Cantonera de PVC de color metàl·lic acabat brillant, de 8 mm d'alçària, forma de quart de

cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu.

4,56 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,14500 €

B82ZU120 m Cantonera de PVC de color metàl·lic acabat brillant, de 8 mm d'alçària i forma de quart 2,22000 €

Otros conceptos 2,19500 €
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P-11 E8412321 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema fix i cantells

encadellats i suspensió amb filferro galvanitzat

12,22 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,44000 €

B8412320 m2 Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm amb cantells encadellats, p 4,93500 €

Otros conceptos 6,84500 €

P-12 E84CA3LB m2 Cel ras de PVC, amb mecanització perforada, amb lamel·les en posició horitzontal de 9 cm

d'amplària, separades 2 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió

autoanivelladora de platina

22,92 €

B84ZL0J0 m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de la 3,51000 €

B84CA3L0 m2 Lamel·la de PVC perforada, horitzontal, de 9 cm d'amplària, amb separació de 2 cm, p 10,89900 €

Otros conceptos 8,51100 €

P-13 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús

exterior

26,41 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,66451 €

B9C21424 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 13,64480 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,23700 €

Otros conceptos 11,86369 €

P-14 E9C33D24 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt,

col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l, per a ús exterior

30,06 €

B9C33D24 m2 Terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, per a 17,38880 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,47400 €

Otros conceptos 12,19720 €

P-15 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm

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

ciment pòrtland

24,40 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,29276 €

B0111000 m3 Aigua 0,01010 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,86433 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,68140 €

Otros conceptos 17,55141 €

P-16 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb

un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l

52,17 €

B9V2ABK0 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un c 32,94600 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,62805 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,09994 €

Otros conceptos 18,49601 €

P-17 E9V3A11K m Esglaó de gres extruït sense esmaltar amb relleu antilliscant, de dues peces, frontal i estesa,

col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

43,56 €

B0FH5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu 2,29871 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,11172 €

B9V3A110 m Peça de gres extruït sense esmaltar, amb relleu antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó 18,20700 €
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Otros conceptos 22,94257 €

P-18 EABGU035 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer

de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i

bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada

197,72 €

BABGU035 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer 177,75000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 14,38000 €

Otros conceptos 5,59000 €

P-19 EAM11AF5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents i una

tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques

306,83 €

BAM11AF5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batent 266,10000 €

Otros conceptos 40,73000 €

P-20 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes

de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda

amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presencia, 1 cèl·lula fotoelèctrica de

seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

3.964,38 €

BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres lateral 3.626,38000 €

Otros conceptos 338,00000 €

P-21 EASA72J2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm,

preu alt, col·locada

515,12 €

BASA72J2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x205 c 506,18000 €

Otros conceptos 8,94000 €

P-22 EB1218EM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10

cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i

femella

102,73 €

BB1218E0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles ca 88,17000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,70000 €

Otros conceptos 12,86000 €

P-23 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans

manuals

2,70 €

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,27500 €

Otros conceptos 2,42500 €

P-24 EBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb màquina

d'accionament manual

17,69 €

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,74890 €

Otros conceptos 14,94110 €

P-25 EBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

53,74 €

BBM11101 u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora 39,03000 €

Otros conceptos 14,71000 €

P-26 EBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

29,74 €

BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectora 15,03000 €

Otros conceptos 14,71000 €

P-27 EBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

62,23 €



Proyecto

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 14/10/13 Pág.: 4

BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 47,52000 €

Otros conceptos 14,71000 €

P-28 EC131H00 m2 Vidre imprès incolor de 18 a 20 mm de gruix, col·locat amb màstic sobre formigó, ceràmica o

acer

119,27 €

BC131H00 m2 Vidre imprès incolor de gruix 18 a 20 mm 97,03000 €

BCZ11000 kg Màstic compatible per a envidriament 0,55052 €

Otros conceptos 21,68948 €

P-29 EC171143 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 10 mm,

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

46,50 €

BC171140 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i 35,81000 €

Otros conceptos 10,69000 €

P-30 EC172R44 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora trempada de 10 mm de gruix cada

una i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o

PVC

251,23 €

BC173R40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora trempada de 10 mm de gruix 238,09000 €

Otros conceptos 13,14000 €

P-31 EC1GU001 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació de resistència a

l'impacte manual nivell A, de 6+6 mm i 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat

amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.

135,80 €

BC1GU100 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació de resistèn 120,84000 €

Otros conceptos 14,96000 €

P-32 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,97 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 1,53750 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,73000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

Otros conceptos 11,69250 €

P-33 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,98 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,42000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 4,78750 €

Otros conceptos 11,69250 €

P-34 ED5ZU020 m Reixa lineal de fosa per a evacuació, de 200 mm d'amplària, registrable, amb bastiment de

perfils d'acer

68,73 €

BD5ZU020 m Reixa lineal d'evacuació de fosa grisa de 200 mm 42,32000 €

BD5ZU120 m Bastiment de 200 mm de llum per a reixa de fosa, de perfil d´acer 21,13000 €

Otros conceptos 5,28000 €

P-35 EE42QB32 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN

1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment

55,09 €

BE42QB30 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/U 12,47460 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 8,84000 €

Otros conceptos 33,77540 €
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P-36 EE42R312 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 600-700 mm de diàmetre (s/UNE_EN

1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

59,04 €

BE42R310 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 45,92000 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 4,68000 €

Otros conceptos 8,44000 €

P-37 EE42R812 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),

de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

71,34 €

BE42R810 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE_EN 51,28000 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 11,62000 €

Otros conceptos 8,44000 €

P-38 EE42RA12 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre (s/une

100-101-84), de 0,50 mm de gruix i muntat superficialment, inclòs les peces especials

52,87 €

BEW4A000 u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre 7,01000 €

BE42RA10 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre (s/une 100- 12,08400 €

Otros conceptos 33,77600 €

P-39 EE42RB32 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),

de gruix 0,7 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

65,43 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 8,84000 €

BE42RB30 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 22,81200 €

Otros conceptos 33,77800 €

P-40 EJ12B81P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, preu alt,

col·locat sobre el paviment

100,18 €

BJ12B81P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, preu al 81,31000 €

Otros conceptos 18,87000 €

P-41 EJ14BB13 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i

mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb

fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

263,32 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,89875 €

BJ14BB13 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mec 210,64000 €

Otros conceptos 50,78125 €

P-42 EJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color

blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i a un ramal de plom

143,61 €

BJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de colo 131,20000 €

Otros conceptos 12,41000 €

P-43 EJ18D412 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 60 a 70 cm de llargària, de color

blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals

131,56 €

BJ18D412 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 60 a 70 cm de llargària, de 70,90000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36375 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 36,34000 €

Otros conceptos 23,95625 €

P-44 EJ1BF69C u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar davant d'envà lleuger o

autoportant, amb una alçària de 1,2 m i amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 9

i 6 l , accionament amb parada voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb

fixacions mecàniques

280,79 €
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BJ24E026 u Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat en acer inoxidable 86,90000 €

BJ1BF6AC u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar davant d'envà lleu 181,48000 €

Otros conceptos 12,41000 €

P-45 EJ22N116 u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància,

mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida

de 1/2´´

118,99 €

BJ22N116 u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a dis 117,46000 €

Otros conceptos 1,53000 €

P-46 EJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o

aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

251,12 €

BJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment so 234,56000 €

Otros conceptos 16,56000 €

P-47 EJ248127 u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de

descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4

116,28 €

BJ248127 u Fluxor per a inodor, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub 88,68000 €

Otros conceptos 27,60000 €

P-48 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 6000 l de capacitat, col·locat

sobre bancada

1.380,85 €

BJ7117P0 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 6000 l de capacitat 1.194,60000 €

Otros conceptos 186,25000 €

P-49 EL29U010 u Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600kg), sense cambra de maquinària, 1,00

m/s, sistema d'accionament d'una velocitat variable, 4 parades, maniobra col·lectiva de

pujada i baixada, portes d'accés corredisses automàtiques de 80 cm d'amplària i 200 cm

d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes corredisses automàtiques d'acer inoxidable i

qualitat mitjana

24.741,86 €

BL11U010 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric d'adherència de 630 Kg 2.167,53000 €

BL615200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència 804,62000 €

BL815200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència 1.112,92000 €

BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'a 2.498,84000 €

BLH1U010 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric d'adherència de 600 Kg de càrrega 3.859,06000 €

BLL1N352 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica 3.864,22000 €

BLN12B30 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de passatgers de 109,60000 €

BLT1U010 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de velocitat va 301,92000 €

BLR12300 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra col·lec 191,20000 €

BLE1UU10 u Grup tractor per a ascensor sense cambra maquinària elèctric de 600 Kg de càrrega út 4.838,83000 €

Otros conceptos 4.993,12000 €

P-50 EM111110 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma

UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

37,61 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,31000 €

BM111110 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma U 27,16000 €

Otros conceptos 10,14000 €

P-51 EM112510 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma

UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

54,03 €
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BM112510 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons no 43,58000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,31000 €

Otros conceptos 10,14000 €

P-52 EM11N110 u Detector de monòxid de carboni de resposta ràpida, resolució de fins a 5 ppm, temps de

resposta de 10 s, superfície de detecció de fins a 300 m2, segons norma UNE 23300, amb

base de superfície, muntat superficialment

57,17 €

BM11N110 u Detector de monòxid de carboni de resposta ràpida, resolució de fins a 5 ppm, temps d 47,03000 €

Otros conceptos 10,14000 €

P-53 EM124436 u Central de detecció de CO, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de

zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

709,02 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €

BM124430 u Central de detecció de CO, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexi 649,30000 €

Otros conceptos 59,15000 €

P-54 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada

des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,

col·locada a l'exterior

150,22 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,52000 €

BM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alim 139,56000 €

Otros conceptos 10,14000 €

P-55 EM1421D4 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per

trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN

54-11, muntat superficialment a la intempèrie

56,17 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,26000 €

BM1421D4 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual pe 45,77000 €

Otros conceptos 10,14000 €

P-56 EM211218 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm

de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

928,22 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,71000 €

BM211210 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 799,76000 €

Otros conceptos 126,75000 €

P-57 EM23U010 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a muntatge encastat, amb

armari i portes de material plàstic, allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a

un extintor de 6 kg, totalment instal·lada, connectada i provada, inclós part proporcional

d´accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

492,28 €

BMY2U010 u Part proporcional d'accessoris i petit material auxiliar de connexió i muntatge 11,05000 €

BM23U010 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre (BIE-25), per a muntatge encastat, am 417,85000 €

Otros conceptos 63,38000 €

P-58 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,

amb armari muntat superficialment

83,16 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,90000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 27,09000 €

Otros conceptos 16,90000 €

P-59 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de

34A-144B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els

suports per a penjar del sostre, instal·lat

103,99 €
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BM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de capacitat i una eficàcia de 78,73000 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 8,36000 €

Otros conceptos 16,90000 €

P-60 ENXAUF36 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 24

m3/h de cabal nominal i 65 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament

automàtic, amb un grup motobomba d'accionament per motor diesel i un altre grup

motobomba d'accionament elèctric units en un col·lector comú que dóna servei a la

instal·lació, amb bomba jockey, amb dipòsit de combustible per al motor diesel, doble joc de

bateries i un quadre de comandament control i maniobra independent per a cada grup

motobomba en suports independents, muntat sobre una única bancada, connectat a la xarxa

de servei i a la xarxa elèctrica

14.436,30 €

BNXAUF36 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, 14.182,80000 €

Otros conceptos 253,50000 €

P-61 EQ13U010 m Banc tipus Estacions de Escofet o equivalent, col·locat sobre perfils d'acer laminat T-40x40x4

ancorats a paraments verticals, inclós pintat dels perfils amb dues mans de protecció

antioxidant i dues mans d'esmalt sintètic

82,63 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,31900 €

BQ13U010 m Banc tipus Estacions d'Escofet o equivalent 60,02000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,93200 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 7,76100 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,97100 €

Otros conceptos 12,62700 €

P-62 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,

de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

153,16 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presencia, fabricat en material vit 136,26000 €

Otros conceptos 16,90000 €

P-63 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,

inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

6,27 €

Otros conceptos 6,27000 €

P-64 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de

cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

5,94 €

Otros conceptos 5,94000 €

P-65 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

Otros conceptos 4,52000 €

P-66 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de

fondària

5,43 €

Otros conceptos 5,43000 €

P-67 G21B1001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca de secció doble ona de

barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4 o BMSNR4 sense incloure pals

2,15 €

Otros conceptos 2,15000 €

P-68 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de

qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

34,71 €

Otros conceptos 34,71000 €
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P-69 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa

solera i recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

87,34 €

Otros conceptos 87,34000 €

P-70 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna

d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i

desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

58,90 €

Otros conceptos 58,90000 €

P-71 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

42,57 €

Otros conceptos 42,57000 €

P-72 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,46 €

Otros conceptos 2,46000 €

P-73 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de

roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

2,86 €

Otros conceptos 2,86000 €

P-74 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a

l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,96 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €

Otros conceptos 5,03600 €

P-75 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,23 €

Otros conceptos 6,23000 €

P-76 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb

les terres deixades a la vora

49,65 €

Otros conceptos 49,65000 €

P-77 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,

mesurat sobre perfil teòric

2,64 €

B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia obra 1,16400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,42550 €

P-78 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la

pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3,39 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 2,87150 €

P-79 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de

préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

6,92 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €

Otros conceptos 2,87350 €

P-80 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,46 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,23600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 4,17350 €

P-81 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,

inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric

27,93 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €

Otros conceptos 5,78000 €

P-82 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,

obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de

formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

20,43 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 14,84400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 5,53550 €

P-83 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant

la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

0,32 €

Otros conceptos 0,32000 €

P-84 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,85 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €

Otros conceptos 1,68375 €

P-85 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa

d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i

soldadures

3,14 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,19420 €

B44ZU011 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,22850 €

Otros conceptos 1,63980 €

P-86 G440U050 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,

col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de

les zones de soldadures

3,41 €

B44ZU041 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat e 2,11050 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €

Otros conceptos 1,22200 €

P-87 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,10 €

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,72550 €
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Otros conceptos 15,37450 €

P-88 G450U100 m3 Formigó HA-70 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 133,14 €

B060U480 m3 Formigó HA-70, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 117,77150 €

Otros conceptos 15,36850 €

P-89 G4AA1K10 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31 cordons de

15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària

1,91 €

B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega unitària mà 0,70000 €

Otros conceptos 1,21000 €

P-90 G4AC1900 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 10000 kN de força 1,41 €

Otros conceptos 1,41000 €

P-91 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment 2,04 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,12000 €

Otros conceptos 1,92000 €

P-92 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

Otros conceptos 0,32770 €

P-93 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en

fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior

del fonament

1,27 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 0,07010 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

Otros conceptos 0,53760 €

P-94 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

Otros conceptos 26,97055 €

P-95 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

Otros conceptos 28,56055 €

P-96 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist 49,16 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,84000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 7,16000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 4,47018 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

Otros conceptos 35,47037 €

P-97 G4D15J27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars

de secció circular de 80 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

11,93 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22700 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

B0DF2838 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 80 cm i fins 2,47200 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,22594 €

Otros conceptos 8,91090 €

P-98 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,09 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,42438 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06450 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €

Otros conceptos 3,59112 €

P-99 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter

d'anivellament, col·locat

15,54 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,82500 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 11,16000 €

Otros conceptos 3,55500 €

P-100 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a

impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment

acabada

14,48 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,38000 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,22500 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura d 9,26100 €

Otros conceptos 3,61400 €

P-101 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió

bituminosa catiònica

2,45 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €

Otros conceptos 1,71200 €

P-102 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla

expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

29,55 €

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 20,05000 €

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 6,42000 €

Otros conceptos 3,08000 €

P-103 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20

kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

8,60 €
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B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 2,09000 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 2,24500 €

Otros conceptos 4,26500 €

P-104 G9610005 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

52,20 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €

B961UC05 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 15x25 cm 34,63950 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

Otros conceptos 10,14370 €

P-105 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

20,24 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,36800 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

Otros conceptos 8,45520 €

P-106 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada

a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

17,00 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,62230 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,41800 €

Otros conceptos 4,89644 €

P-107 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,

inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

16,36 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,62230 €

B975U002 m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix 4,77750 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

Otros conceptos 4,89694 €

P-108 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb

cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

276,00 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 19,38300 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 192,12000 €

Otros conceptos 61,83000 €

P-109 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del

terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les

feines adients

27,91 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,74350 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €

Otros conceptos 12,51338 €

P-110 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes

les feines adients

99,60 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 80,55600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

Otros conceptos 15,33150 €

P-111 G9H1U122 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

31,89 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €

Otros conceptos 7,22000 €

P-112 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou 0,41 €

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m 0,25500 €

Otros conceptos 0,15500 €

P-113 GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes,

inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió

26,79 €

BD55U030 m Tub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porós 17,89200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,82200 €

Otros conceptos 5,07600 €

P-114 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,

entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de

ruptura, segons plànols

276,33 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

Otros conceptos 124,09070 €

P-115 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb

formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de

càrrega, segons plànols

322,24 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,71992 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,79600 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 38,60520 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 149,88000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,87000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,36300 €

Otros conceptos 123,00588 €

P-116 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm

de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

314,87 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,61170 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 8,14500 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €

Otros conceptos 202,83490 €

P-117 GE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre (s/UNE

100-101-84), de 0,50 mm de gruix i muntat superficialment

16,20 €

BE42Q81U m Conducte helicoïdal circular de planxa d´acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/U 6,41000 €

BEW48U00 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 5,92000 €

BE4ZU003 u Material auxiliar per a conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat 1,16800 €

Otros conceptos 2,70200 €

P-118 GEK21A77 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat

platejat, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

27,06 €

BEK21A77 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini a 13,21000 €

Otros conceptos 13,85000 €

P-119 GEM14F1J u Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de

pressió baixa i mural, instal·lat

690,65 €

BEWMBU00 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, tipus 2 12,31000 €

BEM14F1U u Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 10000 m3/h de cabal màxim d´aire, de p 585,98000 €

Otros conceptos 92,36000 €

P-120 GG2A0005 m Canaleta de PVC de 60x20 mm, tipus CANALES 77 de Unex o equivalent, en instal·lació

superficial amb part proporcional d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i muntatge

6,59 €
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BG2A0005 m Canaleta de PVC de 60x20 mm, tipus CANALES 77 de UNEX o equivalent, amb part 3,08000 €

Otros conceptos 3,51000 €

P-121 GG2A0100 m Canaleta de PVC de 60x120 mm, tipus CANALES 77 de UNEX o equivalent, en instal·lació

superficial amb part proporcional d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i muntatge

27,14 €

BG2A0100 m Canaleta de PVC de 60x120 mm, tipus CANALES 77 de UNEX o equivalent, amb part 17,67000 €

Otros conceptos 9,47000 €

P-122 PPAUU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de les instlacions d il.luminacio d

emergencia.

0,00 €

Sin descomposición 0,00000 €
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OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL DEMOLICIONES Y LIMPIEZA00

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 71)

300,00042,57 12.771,00

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 70)

40,00058,90 2.356,00

3 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm
de diàmetre interior, inclosa solera i recobriment de formigó,
tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 69)

129,00087,34 11.266,86

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 68)

10,00034,71 347,10

5 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 66)

40,0005,43 217,20

6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 64)

2.300,0005,94 13.662,00

7 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 63)

300,0006,27 1.881,00

8 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora (P - 76)

2.256,00049,65 112.010,40

9 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 83)

10.162,0000,32 3.251,84

10 G21B1001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica,
tipus BMSNA4 o BMSNR4 sense incloure pals (P - 67)

554,7402,15 1.192,69

11 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 65)

4.000,0004,52 18.080,00

12 G9H1U122 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 111)

2.080,00031,89 66.331,20

13 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 112)

4.000,0000,41 1.640,00

14 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients (P - 109)

2.300,00027,91 64.193,00

EUR
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15 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 106)

300,00017,00 5.100,00

16 G9610005 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada (P - 104)

300,00052,20 15.660,00

CAPÍTOLTOTAL 01.00 329.960,29

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL EXCAVACION Y EXPLANADA01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 72)

72.330,7502,46 177.933,65

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 73)

48.220,5002,86 137.910,63

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 80)

671,19432,46 21.786,96

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 81)

251,00027,93 7.010,43

5 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P -
77)

2.861,4002,64 7.554,10

6 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients (P - 110)

1.324,59299,60 131.929,36

7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora (P - 76)

1.812,32049,65 89.981,69

8 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 84)

2.801,2908,85 24.791,42

9 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland (P - 15)

684,62024,40 16.704,73

10 E9C33D24 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat
amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, per a ús exterior (P - 14)

2.187,88030,06 65.767,67

EUR
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11 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat (P - 108)

4,000276,00 1.104,00

12 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 105)

1.219,00020,24 24.672,56

13 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P -
107)

1.520,20016,36 24.870,47

14 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 114)

26,000276,33 7.184,58

15 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària
mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament
amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols (P - 115)

4,000322,24 1.288,96

16 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 116)

12,000314,87 3.778,44

CAPÍTOLTOTAL 01.01 744.269,65

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL CIMENTACIONES02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 84)

1.906,9308,85 16.876,33

2 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 87)

2.387,864108,10 258.128,10

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 92)

58.160,4360,99 57.578,83

4 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 74)

1.550,6555,96 9.241,90

5 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 82)

422,60020,43 8.633,72

CAPÍTOLTOTAL 01.02 350.458,88

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL MUROS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 84)

610,8608,85 5.406,11

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 92)

386.983,9940,99 383.114,15

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 95) 4.189,44034,74 145.541,15

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 94) 6.019,06030,87 185.808,38

5 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 87)

3.290,737108,10 355.728,67

6 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 82)

424,40020,43 8.670,49

7 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 78)

10.017,0003,39 33.957,63

8 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 79)

6.678,0006,92 46.211,76

9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 101)

9.839,7052,45 24.107,28

10 EASA72J2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per
a una llum de 160x205 cm, preu alt, col·locada (P - 21)

4,000515,12 2.060,48

11 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 75)

2.907,5606,23 18.114,10

12 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 98)

1.280,72011,09 14.203,18

13 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 85)

537,6003,14 1.688,06

14 GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió (P - 113)

445,80026,79 11.942,98

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.236.554,42

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01
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CAPÍTOL COLUMNAS04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de
mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del
fonament (P - 93)

241.523,8891,27 306.735,34

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 95) 893,48034,74 31.039,50

3 G450U100 m3 Formigó HA-70 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 88)

440,723133,14 58.677,86

4 G4D15J27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de
lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 80 cm
de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m
(P - 97)

715,29311,93 8.533,45

5 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 85)

65.286,3753,14 204.999,22

6 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 99)

5.400,00015,54 83.916,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 693.901,37

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL LOSA05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 98)

63.928,31011,09 708.964,96

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 95) 12.534,39034,74 435.444,71

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 92)

656.884,2180,99 650.315,38

4 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 85)

25.569,6003,14 80.288,54

5 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de
20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó (P - 102)

158,30029,55 4.677,77

6 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 103)

126,6408,60 1.089,10

7 G4AA1K10 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7,
amb més de 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal,
enfilats amb beines fins a 70 m de llargària (P - 89)

251.559,9601,91 480.479,52

8 G4AC1900 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 10000 kN de força
(P - 90)

222.209,4001,41 313.315,25

9 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de
ciment (P - 91)

50.359,7702,04 102.733,93

EUR
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10 G440U050 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements
de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les
zones de soldadures (P - 86)

19.580,9803,41 66.771,14

11 G450U100 m3 Formigó HA-70 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 88)

5.188,400133,14 690.783,58

12 14LM12HA m2 Formació de sostre 25 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210
mm de pas de malla. (P - 1)

348,99033,29 11.617,88

13 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 87)

422,298108,10 45.650,41

14 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 94) 1.410,00030,87 43.526,70

15 EC172R44 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora
trempada de 10 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 12
mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini
o PVC (P - 30)

778,470251,23 195.575,02

16 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada (P - 100)

9.799,23014,48 141.892,85

CAPÍTOLTOTAL 01.05 3.973.126,74

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL EDIFICACION DE ACCESO06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 85)

106.915,6903,14 335.715,27

2 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 87)

354,072108,10 38.275,18

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 92)

7.052,3310,99 6.981,81

4 19C1343B m2 Paviment de terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P - 4)

1.334,29933,72 44.992,56

5 E84CA3LB m2 Cel ras de PVC, amb mecanització perforada, amb lamel·les
en posició horitzontal de 9 cm d'amplària, separades 2 cm,
sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de platina (P - 12)

1.334,29922,92 30.582,13

6 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presencia, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions (P - 20)

8,0003.964,38 31.715,04

7 EASA72J2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per
a una llum de 160x205 cm, preu alt, col·locada (P - 21)

4,000515,12 2.060,48

8 14LM12HA m2 Formació de sostre 25 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210
mm de pas de malla. (P - 1)

1.540,26033,29 51.275,26

EUR
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9 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist (P - 96) 296,10049,16 14.556,28

10 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 98)

443,60011,09 4.919,52

11 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 84)

161,8708,85 1.432,55

12 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 16)

179,00052,17 9.338,43

13 15123CDH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó
cel·lular, capa de protecció per a membranes, de morter,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
densitat superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera (P - 2)

1.540,26059,45 91.568,46

14 EB1218EM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella (P - 22)

406,100102,73 41.718,65

15 EABGU035 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20
cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col·locada (P - 18)

6,000197,72 1.186,32

16 EAM11AF5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de
gruix, amb dues fulles batents i una tarja superior, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 19)

1,000306,83 306,83

17 EC131H00 m2 Vidre imprès incolor de 18 a 20 mm de gruix, col·locat amb
màstic sobre formigó, ceràmica o acer (P - 28)

813,876119,27 97.070,99

CAPÍTOLTOTAL 01.06 803.695,76

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL ELEMENTOS AUXILIARES07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla d'Atenció als Ciutadans (P -
0)

0,0000,00 0,00

2 XPATRASP pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de
transplantament dels arbres afectats, per l'IMPJ (P - 0)

0,0000,00 0,00

3 XPAJU001 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució
material de les activitats referents a les instalacions d aigua i
ACS de TOTA la terminal. (P - 0)

0,0000,00 0,00

4 PPAUU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de les
instlacions d il.luminacio d emergencia. (P - 122)

13.540,6150,00 0,00

5 XPADART1 pa Partida alçada a justificar per la instal.lacio de les 4 escales
mecaniques interiors (P - 0)

0,0000,00 0,00

6 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a tancament exterior i talls de
carrers. (P - 0)

0,0000,00 0,00

EUR
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7 XPAJU004 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució
material de la companyia, corresponent a les activitats d
instlacions electriques de TOTA la terminal. (P - 0)

0,0000,00 0,00

8 XPAUU001 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució
material de la companyia, corresponent al punt de connexio
(escomesa) de ---------- (P - 0)

0,0000,00 0,00

9 XPAJU003 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució
material de la companyia, corresponent a les activitats d
enllumenat de TOTA la terminal. (P - 0)

0,0000,00 0,00

10 XSSU002 u Partida alçada a justificar segons de les activitats i
instal.lacions de seguretat y salut (P - 0)

0,000188.299,81 0,00

11 XPAUU021 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució
material de la companyia, per dur a terme TOTES les
instal.lacions i activitats de climatitzacio i ventilacio ---------- (P -
0)

0,0000,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 0,00

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL OBRAS INTERIORES08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 EC171143 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada
una i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini (P - 29)

0,00046,50 0,00

2 E9V3A11K m Esglaó de gres extruït sense esmaltar amb relleu antilliscant,
de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 17)

528,90043,56 23.038,88

3 E81116L0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
(P - 8)

740,98018,01 13.345,05

4 16122731 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix
70 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm
col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm
de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la
superfície amb llana dentada, a dues cares (P - 3)

642,74030,39 19.532,87

5 E824136V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m,
amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu mitjà, de 76 a
115 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 9)

371,70023,39 8.694,06

6 E8412321 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de
60x60 cm sistema fix i cantells encadellats i suspensió amb
filferro galvanitzat (P - 11)

1.291,70012,22 15.784,57

7 E84CA3LB m2 Cel ras de PVC, amb mecanització perforada, amb lamel·les
en posició horitzontal de 9 cm d'amplària, separades 2 cm,
sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de platina (P - 12)

1.407,45022,92 32.258,75

8 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat (P - 62)

11,000153,16 1.684,76

9 EQ13U010 m Banc tipus Estacions de Escofet o equivalent, col·locat sobre
perfils d'acer laminat T-40x40x4 ancorats a paraments
verticals, inclós pintat dels perfils amb dues mans de protecció
antioxidant i dues mans d'esmalt sintètic (P - 61)

200,00082,63 16.526,00

EUR
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10 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presencia, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions (P - 20)

16,0003.964,38 63.430,08

11 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura no reflectora, amb mitjans manuals (P - 23)

1.200,0002,70 3.240,00

12 EBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 24)

280,00017,69 4.953,20

13 EBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
27)

2,00062,23 124,46

14 EBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 26)

8,00029,74 237,92

15 EBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 25)

2,00053,74 107,48

16 ED5ZU020 m Reixa lineal de fosa per a evacuació, de 200 mm d'amplària,
registrable, amb bastiment de perfils d'acer (P - 34)

57,90068,73 3.979,47

17 EJ12B81P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 800x800
mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment (P -
40)

2,000100,18 200,36

18 EJ14BB13 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (P -
41)

27,000263,32 7.109,64

19 EJ18D412 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 60 a
70 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària,
preu alt, col·locada amb suports murals (P - 43)

11,000131,56 1.447,16

20 EJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat amb
fixacions murals i a un ramal de plom (P - 42)

7,000143,61 1.005,27

21 EJ1BF69C u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per
anar davant d'envà lleuger o autoportant, amb una alçària de
1,2 m i amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 9 i
6 l , accionament amb parada voluntària amb acabat en acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 44)

7,000280,79 1.965,53

22 EJ22N116 u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada
incorporada i comandament a distància, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 45)

2,000118,99 237,98

23 EJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets (P -
46)

13,000251,12 3.264,56

24 EJ248127 u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada d´1''1/4 (P - 47)

25,000116,28 2.907,00

25 E82ZU120 m Cantonera de PVC de color metàl·lic acabat brillant, de 8 mm
d'alçària, forma de quart de cercle tancat, col·locada amb
morter adhesiu. (P - 10)

98,0004,56 446,88

26 EC1GU001 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 6+6
mm i 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. (P - 31)

648,000135,80 87.998,40

EUR
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27 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior (P
- 13)

195,19026,41 5.154,97

28 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 32)

22,00013,97 307,34

29 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 33)

57,30021,98 1.259,45

30 1A231NC2 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de
fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a
envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra (P - 6)

3,000153,46 460,38

31 1A21U953 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises
de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una
planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la
part inferior, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210
cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de
fusta i galze (P - 5)

9,000158,98 1.430,82

32 E66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler
aglomerat acabat amb melamina de 16 mm de gruix, espai
interior reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol inferior
d'alumini i remat superior també d'alumini, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels taulers i del perímetre de la
mampara, col·locada (P - 7)

100,00068,37 6.837,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 328.970,29

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TERMINAL AUTOCARES PZA SAGRADA FAMILIA01

CAPÍTOL INSTALACIONES09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GG2A0100 m Canaleta de PVC de 60x120 mm, tipus CANALES 77 de
UNEX o equivalent, en instal·lació superficial amb part
proporcional d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i
muntatge (P - 121)

0,00027,14 0,00

2 GG2A0005 m Canaleta de PVC de 60x20 mm, tipus CANALES 77 de Unex o
equivalent, en instal·lació superficial amb part proporcional
d'accessoris i suports, inclòs transports a obra i muntatge (P -
120)

0,0006,59 0,00

3 GEK21A77 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 118)

370,00027,06 10.012,20

4 GEM14F1J u Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural, instal·lat (P -
119)

5,000690,65 3.453,25

5 GE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de
200 mm de diàmetre (s/UNE 100-101-84), de 0,50 mm de
gruix i muntat superficialment (P - 117)

0,00016,20 0,00

EUR
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6 EL29U010 u Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600kg),
sense cambra de maquinària, 1,00 m/s, sistema d'accionament
d'una velocitat variable, 4 parades, maniobra col·lectiva de
pujada i baixada, portes d'accés corredisses automàtiques de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina
amb portes corredisses automàtiques d'acer inoxidable i
qualitat mitjana (P - 49)

3,00024.741,86 74.225,58

7 ENXAUF36 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis
segons UNE 23-500-90, de 24 m3/h de cabal nominal i 65
m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament
automàtic, amb un grup motobomba d'accionament per motor
diesel i un altre grup motobomba d'accionament elèctric units
en un col·lector comú que dóna servei a la instal·lació, amb
bomba jockey, amb dipòsit de combustible per al motor diesel,
doble joc de bateries i un quadre de comandament control i
maniobra independent per a cada grup motobomba en suports
independents, muntat sobre una única bancada, connectat a la
xarxa de servei i a la xarxa elèctrica (P - 60)

1,00014.436,30 14.436,30

8 EM111110 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
d'encastar, encastat (P - 50)

102,00037,61 3.836,22

9 EM11N110 u Detector de monòxid de carboni de resposta ràpida, resolució
de fins a 5 ppm, temps de resposta de 10 s, superfície de
detecció de fins a 300 m2, segons norma UNE 23300, amb
base de superfície, muntat superficialment (P - 52)

120,00057,17 6.860,40

10 EM112510 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra
incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
d'encastar, encastat (P - 51)

14,00054,03 756,42

11 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò,
grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'exterior (P - 54)

10,000150,22 1.502,20

12 EM1421D4 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil,
direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment a la intempèrie (P - 55)

15,00056,17 842,55

13 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de
capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat (P - 59)

6,000103,99 623,94

14 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
(P - 58)

33,00083,16 2.744,28

15 EM124436 u Central de detecció de CO, per a 4 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret (P - 53)

1,000709,02 709,02

16 EM211218 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P -
56)

1,000928,22 928,22

17 EM23U010 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a
muntatge encastat, amb armari i portes de material plàstic,
allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a un
extintor de 6 kg, totalment instal·lada, connectada i provada,
inclós part proporcional d´accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge (P - 57)

18,000492,28 8.861,04

18 EE42RB32 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm
de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat
superficialment, inclòs les peces especials (P - 39)

585,00065,43 38.276,55

EUR
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19 EE42RA12 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm
de diàmetre (s/une 100-101-84), de 0,50 mm de gruix i muntat
superficialment, inclòs les peces especials (P - 38)

325,00052,87 17.182,75

20 EE42R812 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 800 mm
de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment, inclòs les peces especials (P - 37)

25,00071,34 1.783,50

21 EE42R312 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 600-700
mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment, inclòs les peces especials (P - 36)

608,00059,04 35.896,32

22 EE42QB32 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 500
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat
superficialment (P - 35)

234,00055,09 12.891,06

23 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de
6000 l de capacitat, col·locat sobre bancada (P - 48)

2,0001.380,85 2.761,70

CAPÍTOLTOTAL 01.09 238.583,50

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 14/10/13 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  Demoliciones y limpieza 329.960,29

Capítol 01.01  Excavacion y explanada 744.269,65

Capítol 01.02  Cimentaciones 350.458,88

Capítol 01.03  Muros 1.236.554,42

Capítol 01.04  Columnas 693.901,37

Capítol 01.05  Losa 3.973.126,74

Capítol 01.06  Edificacion de acceso 803.695,76

Capítol 01.07  Elementos auxiliares 0,00

Capítol 01.08  Obras interiores 328.970,29

Capítol 01.09  Instalaciones 238.583,50

Obra 01 Pressupost Proyecto Terminal autocares Pza Sagrada Familia 8.699.520,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.699.520,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Proyecto Terminal autocares Pza Sagrada Familia 8.699.520,90

8.699.520,90

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 8.699.520,90

13 % Gastos generales SOBRE 8.699.520,90.................................................................... 1.130.937,72

Subtotal 9.830.458,62

6 % Beneficio industrial SOBRE 9.830.458,62.................................................................... 589.827,52

21 % IVA SOBRE 10.420.286,14........................................................................................ 2.188.260,09

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 12.608.546,23

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS )
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