
 

 

 

 

 

DOCUMENT Nº4 
 

PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments 



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 1Data:

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D3011

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

C#*D#*E#*F#1 100,000 40,000 1,000 1,000 4.000,000

TOTAL AMIDAMENT 4.000,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 G2211101

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

C#*D#*E#*F#1 30,000 10,000 1,000 1,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM3 G2243011

AMIDAMENT DIRECTE 3.617,000

m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM4 F921101J

AMIDAMENT DIRECTE 1.085,000

m3 Subministrament de terra adequada d'aportació5 G2A15000

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

C#*D#*E#*F#1 Terreny mur de contenció 1,000 5.500,000 5.500,000

C#*D#*E#*F#2 Rampa entrada 1,000 700,000 700,000

TOTAL AMIDAMENT 6.200,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
FONAMENTSCAPÍTOL 03
PILONSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 65 cm
amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

1 G3E5866E

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

C#*D#*E#*F#1 568,000 6,000 3.408,000

TOTAL AMIDAMENT 3.408,000

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 2Data:

kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3EB3100

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

C#*D#*E#*F#1 56,000 1,000 568,000 31.808,000

TOTAL AMIDAMENT 31.808,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
FONAMENTSCAPÍTOL 03
LLOSA I MURSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

1 G32516H2

AMIDAMENT DIRECTE 904,000

kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2 G32B3101

AMIDAMENT DIRECTE 33.400,000

kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

3 G3CB3100

AMIDAMENT DIRECTE 145.763,000

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

4 G3C51BH4

AMIDAMENT DIRECTE 3.820,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic , per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 10 m, per a deixar el formigó vist

5 G32D1117

AMIDAMENT DIRECTE 2.259,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist6 G4D3D110

AMIDAMENT DIRECTE 953,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
FONAMENTSCAPÍTOL 03
IMPERMEABILITZACIONSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 3Data:

m2 Impermeabilitzacio de llosa de subpressió amb acabat remolinat, mitjançant el subministra i col.locació de dues capes de
''aquatek super'' o equivalent amb el sistema sandwich, consistent el la col.locació d'una capa de pols d'aquatek super
amb una dotació de 0.75 kg/m2, sobre la capa de formigó de neteja i l' armadura de base col.locada, i altre capa d'aquatek
super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant l'adormiment i abans del remolinat, solapaments
de 0.30 cm d'amplada si cal diferents fases de formigonat, tot realitzat per a personal especialitzat de l'empresa
subministradora, S'inclou la part proporcional del repicat de la trobada amb la pantalla, la formació de mitges canyes i la
impermeabilització fins a 50 cm d'alçària i el segellat dels pous de bonbeig.
Inclou la garantia de reparació durant 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat civil per 3 anys.

1 E7ZB03SC

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

C#*D#*E#*F#1 Planta -1 1,000 3.617,000 1,000 3.617,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3.617,000

u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb morter Acuatec Super o equivalent en forma de lechada. Es
realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb morter de CP dosificació 1:3, sobre una lechada de morter Katorce
Super o equivalent, penetrant i impermeable i actuant a més de pont d'unió. 
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al presupost
total de la impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat civil per 3 anys.

2 E7J211X5

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
PILARS I MURS, SOSTRES I LLOSESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G4515FG3

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/10/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot2 G45319B3

AMIDAMENT DIRECTE 518,000

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 G45C1FH4

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

C#*D#*E#*F#1 planta 0 1.160,720 1.160,720

C#*D#*E#*F#2 planta -1 820,700 820,700

TOTAL AMIDAMENT 1.981,420

kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4 G4B13100

AMIDAMENT DIRECTE 14.064,000

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 4Data:

kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

5 G4B35101

AMIDAMENT DIRECTE 27.936,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

6 G4BC3100

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

C#*D#*E#*F#1 planta 0 4.908,000 4.908,000

C#*D#*E#*F#2 planta -1 3.559,000 3.559,000

TOTAL AMIDAMENT 8.467,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m

7 G4D11125

AMIDAMENT DIRECTE 1.446,730

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist8 G4D3D110

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

C#*D#*E#*F#1 planta 0 3.383,440 3.383,440

C#*D#*E#*F#2 planta -1 3.255,850 3.255,850

TOTAL AMIDAMENT 6.639,290

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

9 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 planta 0 3.383,000 3.383,000

C#*D#*E#*F#2 planta -1 3.255,860 3.255,860

TOTAL AMIDAMENT 6.638,860

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist

10 G4DCAD02

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

C#*D#*E#*F#1 Rampa 155,190 155,190

TOTAL AMIDAMENT 155,190

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
COBERTESCAPÍTOL 05
COBERTESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 5Data:

m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1 ED5L2HG3

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

C#*D#*E#*F#1 Coberta 1,000 3.617,000 1,000 3.617,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3.617,000

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

2 E7119785

AMIDAMENT DIRECTE 3.617,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
TANCAMENT I DIVISÒRIESCAPÍTOL 06
TANCAMENTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 E612BR1K

AMIDAMENT DIRECTE 1.178,600

m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal, de 400 a 500 mm d'amplària, amb
comandament manual, col·locada

2 EAVM1251

AMIDAMENT DIRECTE 1.730,800

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
REVESTIMENTSCAPÍTOL 07
REVESTIMENTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a qualsevol alçària, amb morter ús corrent (GP), de
designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle preparat per a rebre aplacat o enrajolat. Inclou la
part proporcional d'arestes d'acer galvanitzat. 

1 E811B2Q1

AMIDAMENT DIRECTE 1.178,600

m2 Enrajolat de parament vertical interior a qualsevol alçària amb rajola de ceràmica esmaltada brillant o mate, rajola de
València, preu alt de 20x20 cm col·locades a trencajuntes a l'estesa amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs repercussió de cantoneres i finals amb cantoneres d'alumini.
C.Amid.: superfície teòrica de projecte.  

2 E824233G

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

T1

C#*D#*E#*F#2 Serveis públic 80,000 1,000 1,000 80,000

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 6Data:

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000 0,000 0,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
REVESTIMENTSCAPÍTOL 07
PINTURESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb pintura plàstica en una capa de fons i dues capes d'acabat,
en paraments verticals. Inclou la protecció del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó del
paviment. Tot segons projecte i indicacions DF. 

1 NC11050F

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 1,000 284,300 284,300

C#*D#*E#*F#2 Planta -1 1,000 284,300 284,300

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000 0,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 568,600

TOTAL AMIDAMENT 568,600

ml Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura plàstica en una capa de fons i dues capes d'acabat, en
paraments verticals, incloses les línies de separació entre places de color blanc de 50x10 cm. Inclou la protecció del terra
amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF. Colors
segons planta, formant el canvi de color en les rampes (Planta -1 Color PANTONE 2995U, Planta -2 Color PANTONE 192
U i Planta -3 Color PANTONE  368 U).

2 NC110035

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 1,000 284,300 284,300

C#*D#*E#*F#2 Planta -1 1,000 284,300 284,300

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 568,600

m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura a la cola, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat3 E894J140

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa4 G9Z31F20

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 354,300 354,300

C#*D#*E#*F#2 Planta -1 336,800 336,800

TOTAL AMIDAMENT 691,100

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 7Data:

PAVIMENTSCAPÍTOL 08
SOLERESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Lliscat fi (amb helicòpter) amb addició de pols de quars al formigó dels sostres o soleres, inclòs qualsevol treball i material
necessari per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en
Projecte i/o normativa CTE SU. C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats més grans d'1m2. Inclùs protecció front a
cops i taques durant tota l'obra.

1 E9GZI001

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

C#*D#*E#*F#1 planta 0 1,000 3.617,000 1,000 3.617,000

C#*D#*E#*F#2 planta -1 1,000 3.617,000 1,000 1,000 3.617,000

TOTAL AMIDAMENT 7.234,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
PAVIMENTSCAPÍTOL 08
PAVIMENTS INTERIORSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x60 cm, preu superior (qualsevol tipus de gra i color a escollir), col·locat a
trencajunts en paviments i replans d'escala a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i 1,5 mm de juntes, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens. Inclús estesa de dues beurades
de color, rebaixat, polit (amb un total de quatres pedres de 60-80-120 i 200) i abrillantat i cristalitzat amb una classificació
de lliscament segons normativa i projecte. Inclou la part propocrcional de juntes de dilatació i retracció tipus Schlüter, la
banda perimetral i tapetes en canvis de paviment.
Inclou la formació del recrescut i anivellament de la base en pendent amb morter de CP.

1 E9C123ZZ

AMIDAMENT DIRECTE 111,850

m Esglaó de pedra artificial polida i abrillantada de gra mitja igual al del paviment, d'una peça model americà (recte), amb un
cantell polit i abrillantat i amb 2 tires davanteres formades amb carreu i reomplertes de carborúndum, de 2 cm d'ample,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

2 E9V2AA5K

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
PAVIMENTSCAPÍTOL 08
PAVIMENTS EXTERIORSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2, com a preparació de bases de formigó per a rebre paviments
asfàltics. Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de tota la maquinària necessari per a l'execució de paviments
asfàltics.

1 F9J13140

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

C#*D#*E#*F#1 Rampa accés aparcament 1,000 130,000 10,000 1.300,000

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 8Data:

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

2 G9H11231

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

C#*D#*E#*F#1 rampa 1.300,000 0,050 2,400 156,000

TOTAL AMIDAMENT 156,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

3 G9H11J31

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

C#*D#*E#*F#1 rampa 1.300,000 0,060 2,400 187,200

TOTAL AMIDAMENT 187,200

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
PAVIMENTSCAPÍTOL 08
PINTURESSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de delimitació places, de directriu recta o corba, amb pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes
les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), totalment acabat i aplicat segons
projecte i indicacions DF. Colors blanc i amplada 10 cm.

1 NC11PADP

AMIDAMENT DIRECTE 1.215,000

ut Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació, bifurcació, fletxes, canvis de direcció i cediu el pas amb pintura de
poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat
en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb
una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres
(21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc.

2 NC11PFLE

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

ut Pintat de numeració de places, de tres dígits, amb pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes
les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment
acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc i tipografia ''Helvètica condensed mèdium''.

3 NC11PNPL

AMIDAMENT DIRECTE 243,000

m2 Pintat de senyalització de zones peatonals mitjançant franges inclinades amb pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de
poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà
com a vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360
gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), totalment
acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc.

4 NC11PPEA

AMIDAMENT DIRECTE 144,100

Euro
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ut Pintat de simbol de plaça adaptada en el paviment, amb pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes
les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment
acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.

5 NC11PNAD

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m. d'alçada, sobre paret, segons plànol, amb pintura plàstica.6 NC11APA1

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Planta -1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
SERRALLERIESCAPÍTOL 09
SERRALLERIESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316 unions amb soldadura amb argon i acabat polit a lluent, formada
per amb passamà superior de tub de 50 mm, amb muntants, berendoles i pipetes segons projecte. Inclou la part
proporcional dels elements de suport, ancoratge, subjecció i rigiditzadors. Totalment instal.lada segons indicacions DF.

1 N5110065

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

m Passamà d'acer inoxidable qualitat aisi 316, acabat polit lluent, amb tub de 50 mm. de diàmetre, pipetes de suport de 12
mm encastades a la paret cada 15 cm i volandera de 30 mm. Inclosos els suports verticals, elements de subjecció,
connexió, acabats, poliment. totalment acabat. 

2 N5110026

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

u Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42, galvanitzat en calent i pintat de color gris amb dues mans de
pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt d'acabat. Totalment instal.lat segons plànol. Inclou segellat del baixant amb
cordó cel·lular de polietilè i massila elàstica anticarburant.

3 NDZ10028

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de xapa d'acer corten, de (en
zones perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de gruix (10 mm de gruix en sostre), amb una perforació del 35%
diàmetre 15 cm. S'inclou el muret perimetral de formigó armat, l'anella d'ancoratge, les pletines de recolzament i de
rigiditzadors necessaris, ancoratges amb tacs químics amb cargols d'acer inoxidable C-100 M16, impermeabilització i tots
els elements necessaris.

4 EE42Q01N

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament i instal·lació de trampella d'accés als registres de les canonades d'envac, de 105x90 cm, amb premarc
d'angular d'acer encastat al paviment, tapa amb angular perimetral i xapa d'acer a la cara inferior per rebre el paviment. tot
galvanitzat. 

5 NN21000V

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
FUSTERIESCAPÍTOL 10
FUSTERIA DE FUSTASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u FF-04. Porta interior de 80x210 cm formada per: Premarc de 58 mm de gruix i amplada variable, de fusta de pi amb
tractament antifongs. Marc d'acer tipus ''Myte'' de 15 cm d'amplària perfil TRI 10, pintat a l'esmalt; 1 full batent de 40 mm de
gruix, laminat amb pannell HPL de 6 mm ambdues cares, interior de poliestiè expandit i bastidor HPL; 3 fontisses d'acer
inoxidable; Pany ''Tecnocolor'' amb pestell partit; Retenidor i Maneta tipus ''Vector'' de Tesa. Completament col·locada i
acabada

1 EAQDFF04

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

T1

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
FUSTERIESCAPÍTOL 10
FUSTERIES DE VIDRESUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt d'edicle de tancament d'escala amb ascensor i ventilació, amb perfileria, reixes i xapes d'acer inoxidable aisi 316
electropolit brillant i vidres laminats 6+6 i 10+10 (cantells polits i butirals blancs i transparents, inclos enllumenat, porta
d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment acabat. Inclou la base de suport i la impermeabilització de la mateixa.
Totalment acabat segons projecte i indicacions de la DF.

1 NL1100AS

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
FUSTERIESCAPÍTOL 10
FUSTERIES RFSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u RF-02. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer prelacat, d'un full batent, marc tipus Z, d'acer galvanitzat.
Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa. Embocadura de tot l'ample
de la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb clau. Elaborada en taller amb
ajustament i fixació a obra. Totalment col·locada.

1 EASA0002

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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u RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer prelacat, d'un full batent, marc tipus Z, d'acer
galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa. Embocadura
de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb clau. Elaborada en
taller amb ajustament i fixació a obra. Totalment col·locada.

2 EASA002B

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
ASCENSORSCAPÍTOL 11
ASCENSORSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, L, LD, T,
tubs perforats rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i/ fixacions mecàniques. Inclou ganxos amb barres de 16 mm de diàmetre. Tot seguint determinació
mesures interiors dels plànols de muntatge de l'industrial de l'ascensor. Tot pintat amb dues capes d'emprimació
antioxidant i dues d'esmalt.

1 E441500N

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria integrada en forat de la casa KONE (monospace) sèrie C5 o
equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, regulada electrònicament per frequència variable V3F, 4 parades,
maniobra universal simple i sistema de control i transmisió sèrie LCE de kone, portes d'accès PF-30 corredisses
automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes interiors:
110/120 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cortina fotoelèctrica en marcs
de les mateixes. 3 passamans d'acer inoxidable, parets d'acer inox folrat de fórmica, front de porta d'acer inox, mirall en
una paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb fluorescents, paviment a escollir i sòcol d'acer inoxidable. revestiment
confort. Kit de bateria d'emergència, equip d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor
de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos braïlle amb pulsadors amb indicador de sentit,
display numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon i pany i clau per trucada prioritària. Queden
inclosos els elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells
metàl·lics sobre les portes etc...i els revestiments exteriors de cabina, de revestit del mur superior i els remats vistos amb
acer inoxidable. S'inclou la connexió telefónica, quadre i instal·lació eléctrica, reixa ventilació, il·luminació nucli ascensor,
les ajudes de paleta necessàries, projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any de
manteniment.

2 EL79IBS2

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
EQUIPAMENTCAPÍTOL 12
EQUIPAMENTS SANITARISSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb clau. Model DJ0106CS de Mediclinics. Totalment col·locat. 1 EJ43000G

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

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Serveis públic 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model PRO-783 CS de Mediclinic. Totalment col·locat. 2 EJ43001G

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o equivalent. Totalment col·locat.3 EQZ1U00G

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, tipus ''Speedflow'' model MOGACS'' de
Mediclinics o equivalent. Totalment muntat i instal·lat. 

4 EQ8A000G

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de Mediclinics o equivalent amb kit anticonductivitat
elèctrica. Totalment col·locat.

5 EJ46U020

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, moel BAIO90CS de Mediclinics o equivalent, amb kit anticonductivitat
elèctrica. Totalment col·locat. 

6 EJ46U003

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm, col·locat adherit sobre tauler de fusta hidròfuga, encastat i
segellat perimetral.

7 EC1K1501

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
EQUIPAMENTCAPÍTOL 12
MOBILIARISUBCAPÍTOL 02

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Formació sala de control composta: Paret de suport de maó calat, HD, de 240x115x100 mm, per a revestir, fins a una
alçària de 100 cm; arrebossat reglejat ambdues cares i pintat amb pintura plàstica; tancament sala amb finestrals fixos
d'alumini de la casa Technal o equivalent, color blanc i envidrament amb vidre laminar 6+6mm amb butiral transparent, des
de sobre la paret fins al sostre, amb una porta vidriera amb vidre securitzat amb tancaportes, pany i clau d'acer inoxidable;
Taulell de treball de 55 a 75 mm de fondària, amb armaris i calaixeres i amb cubeta d'acer inoxidable per a pas de
documents . 

1 EQ5A000R

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
EQUIPAMENTCAPÍTOL 12
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament1 EBB1200N

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament2 EBB12241

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

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

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament3 EBB12351

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

U Placa de 30x15 cm complementaria no reflectora, fixada al senyal.4 NFBB324

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

C#*D#*E#*F#1 planta 0 2,000 2,000

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra formigonat.5 NFBBZ11

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

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Placa de 65x15cm. per senyalització interior, de planxa d'alumini, amb les arestes doblegades perquè tingui un llom de
10mm., pintada amb material fotoluminiscent, amb grafismes i caràcters alfanumèrics, amb suport i fixada mecànicament.
Totalment instal·lada.

6 NEB92AM

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

C#*D#*E#*F#1 NUMERACIÓ PLANTA 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 SENTIT EVAQUACIÓ 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

U Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions. Totalment Instal·lat.7 NELES40

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
VENTILACIÓ FORÇADATITOL 5 01
SISTEMES AMB EXPANSIÓ DIRECTENIVELL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de producció i distribució de fred i calor amb sistemes d'expansió directe. Incloent canonades i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment
acabada , memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1011CF1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials,
1 unitat interior amb ventilador tangencial, comandament a distància i termòstat, de 2,64 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred i 3,1 kW en calor, de 960 W de potència elèctrica total absorbida i un EER=3,38, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu per a tecnologia inverter, ventialdors de tres velocitats, deflectors
amb capacitat d'ajust i fluid frigorífic R410, col.locada.
Marca AERMEC model EWI /CWI 091 H

2 EEGAAI91

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 9,0 kW
de potència frigorífica, de 2,56 kW de potència elèctrica total absorbida , amb alimentació monofàsica de 230 V, amb una
pressió disponible de 50 Pa, amb 1 compressor scroll i vàlvula d'expansió electrònica i fluid frigorífic R407C, col.locat.
Marca HIREF model HTS090

3 EEG411C6

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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U Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des de les unitas exteriors fins les interiors. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes i elements de distribució de fluids, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

4 Z1011CN1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
VENTILACIÓ FORÇADATITOL 5 01
DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRENIVELL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de les unitats de tractament d'aire fins als
elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat i
accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1011CD1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
VENTILACIÓ FORÇADATITOL 5 01
VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRENIVELL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de baixa pressió d'acoplament directe. construït per caixa
d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma de melanina no inflamable (m0), amb brides en aspiració i descarrega
amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic regulable. per a un cabal màxim de 390 m3/h.amb reostat de control de
cabal. IP 54.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat, incloent regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB 160

1 EEMJPA16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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u Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de baixa pressió d'acoplament directe. construït per caixa
d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma de melanina no inflamable (m1), amb brides en aspiració i descarrega
amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic regulable. per a un cabal màxim de 900 m3/h.amb reostat de control de
cabal.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat, incloent regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB PLUS 250

2 EEMJPA27

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

C#*D#*E#*F#1 v09 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre de
250mm. col.locada entre els conductes. Totalment muntada, instal·lada i posada en funcionament.

3 EEKPXC25

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre de
400mm. col.locada entre els conductes. Totalment muntada, instal·lada i posada en funcionament.

4 EEKPXC40

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col.locada
entre els conductes

5 EEKP8411

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col.locada
entre els conductes

6 EEKP4311

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl.lic i dos finals de carrera, col.locats a comporta tallafocs7 EEKP1501

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
VENTILACIÓ I CONTROL DE FUMSTITOL 5 02
EXTRACCIO APARCAMENTSNIVELL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació d'extracció d'aparcaments comptabilitzant des dels elements de difusió fins a l'exterior. Incloent conductes,
sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1011VP1
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
VENTILACIÓ I CONTROL DE FUMSTITOL 5 02
SOBREPRESSIÓ D'ESCALES I VESTÍBULSNIVELL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls d'independència comptabilitzant els elements de difusió, sistemes de
conducció de fluids i elements mecànics. Incloent conductes, sistemes de circulació de fluids, elements de difusió,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1011VE1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
VENTILACIÓ I CONTROL DE FUMSTITOL 5 02
SISTEMA DE CONTROL PER A CONTROL DE FUMSNIVELL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control dels sistemes de control de fums
comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres
de control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris,
elements de protecció i seguretat i accessoris. 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1011CR5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACSTITOL 5 03
ESCOMESA, COMPTAGE, SOBREELEVACIÓ I TRACTAMENTNIVELL 4 0A
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i sobrelevació comptabilitzada des de les
escomeses respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1015FE1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACSTITOL 5 03
PRODUCCIÓ ACSNIVELL 4 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària comptabilitzada des del sistema de bescanvi fins a l'inici de la distribució.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes d'acumulació, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció,valvuleria i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1015FC1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer
inoxidable i aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
Marca FAGOR, model M-150 N3

2 EJAA1311

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
SANITARIS I COMPLEMENTSTITOL 5 04
SANITARIS / GRIFERIANIVELL 4 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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U Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1013FS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a
mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de
1/2´´, instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb
l'especejament del material al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica.
Totalment muntada connectada i connexionada

2 EJ2ZA001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

U Subministrament i col·locació d'urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color
blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a un ramal, inclou maniguet d'alimentació, tap de neteja, joc de fixacions i
segellat amb silicona. Totalment muntat i connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA model MURAL referència 353330001.

3 EJ16R001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada de 520 x 410, de color blanc, col·locat sobre peu. Inclosos
peu, suports, accessoris i segellat amb silicona. Totalment muntat i connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 325394.

4 EJ13R035

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana de tanc baix, de color blanc, amb sortida horitzontal, seient, tapa
especial i tanc amb mecanisme polsador. Inclòs joc de fixacions, accessoris i segellat amb silicona. Totalment muntat i
connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 342300.

5 EJ14R032

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
SANITARIS I COMPLEMENTSTITOL 5 04
COMPLEMENTS PER A BANYSNIVELL 4 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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U Instal·lació dels elements complementaris en banys. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1013FQ1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Subministrament i col·locació de dispensador de paper higiènic, d'acer inoxidable, acabat satinat, amb capacitat per a tres
rotllos, de dimensions 380 x 116 x 130 mm. Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS, referència PR0781CS (73007CS).

2 EJ43M002

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Subministrament i col·locació de dosificador de sabó Medicolor d'acer inoxidable AISI 304, amb indicador de volum i
capacitat de 0,6 litres. Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS referència DJ0051CS

3 EJ42M003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Subministrament i col·locació de secador de mans antivandalic amb carcassa de xapa d'acer inoxidable AISI 304.
Totalment muntat i connexionat.
Marca MEDICLINICS, referència Speedflow M06ACS.

4 EQ8AM004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
SANEJAMENTTITOL 5 05
PETIT SANEJAMENTNIVELL 4 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa
d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1014SS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC2 EJ36B7NG

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
SANEJAMENTTITOL 5 05
XARXA INTERIORNIVELL 4 0B
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la sortida de l'element
sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades, elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes

1 Z1014SP1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUESSUBCAPÍTOL 01
SANEJAMENTTITOL 5 05
CLAVAGUERAM. URBANITZACIÓNIVELL 4 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials comptabilitzada des dels elements de connexió
fins a la connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent canonades, elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1014SC1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ENLLUMENATTITOL 5 01
ENLLUMENAT INTERIORNIVELL 4 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements terminals i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1027II1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Subministrament i col·locació de llumenera per encastar tipus downlight de policarbonat equipada amb làmpada
fluorescent de 2x32W, amb cercle enbellidor blanc, cercle de soport blanc i difussor opal. Inclou làmpada , trafo i balastre
electrònic no regulable. Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca INDELUZ model RODAS 37476.00, blanc

2 EH2DIZR1

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor opal, equipada amb dos
làmpades TCL 18W . Incloses làmpades, equips de connexió, i accesoris. Totalment muntada, connexionada i deixada en
funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5

3 EH32AS13

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

C#*D#*E#*F#1 ESCALES 18,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 18,000

C#*D#*E#*F#3 ESCALES 18,000 18,000

S4

O5

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor opal, equipada amb dos
làmpades TCL 18W amb mòdul d'emergència. Incloses làmpades, equips de connexió i d'emergència. Totalment muntada,
connexionada i deixada en funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5

4 EH32AS14

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

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 9,000

C#*D#*E#*F#3 ESCALES 9,000 9,000

S4

O5

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Subministrament i col·locació de llumenera fluorescent per a instal·lació suspesa o superficie amb cables d'acer
regulables, amb cos d'alumini extruït, de 940mm de longitud, amb 1 tub fluorescent T5 de 39W, difusor òpal i equip
electrònic d'encesa inmediata. Incloent làmpada, equips de connexió i encesa, suports i accessoris. Color a definir per D.F.
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca/Model STI/QUADRA 940mm  T5-39W rf.QUD139H

5 EH11STQ3

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta industrial equipada amb fluorescent de 36W i reactància
electrònica amb protecció de cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos accessoris de muntatge, làmpades i balastres
electrònics. Totalment muntada, conexionada i deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 1x36w

6 EHA1TXR1

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

C#*D#*E#*F#1 NAU 110,000
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S2

C#*D#*E#*F#3 NAU 127,000

S4

C#*D#*E#*F#5 NAU 127,000

S6

O7

TOTAL AMIDAMENT 364,000

u Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta industrial equipada amb 2 fluorescents de 36W i reactància
electrònica amb protecció de cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos accessoris de muntatge, làmpades i balastres
electrònics. Totalment muntada, conexionada i deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 2x36w

7 EHA1TXR2

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

S2

C#*D#*E#*F#3 NAU 20,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G3:G3)4 20,000

C#*D#*E#*F#5 NAU 23,000 23,000

S SUMSUBTOTAL(G6:G6)6 23,000

C#*D#*E#*F#7 NAU 18,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G9:G9)8 0,000

O9

TOTAL AMIDAMENT 61,000

u Subministrament i col·locació de llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, amb carcassa de
poliester reforçat amb fibra de vidre i difusor de policarbonat, per a instal·lar suspesa o fixada a sostre, IP65, muntada amb
reactància electrònica. Incloent làmpades, equips de connexió i accessoris de muntatge. 
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ZALUX, model PEP, rf PEP236

8 EHA1ZAP2

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

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

C#*D#*E#*F#2 NAU 24,000 24,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 32,000

C#*D#*E#*F#4 NAU 8,000 8,000

S5

C#*D#*E#*F#6 NAU 8,000 8,000

S7

O8

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Subministrament i col·locació de llumenera encastable per a 2 lampades fluorescents PL-L 36W amb possibilitat
d'incorporar 3 òptiques OLC. Incloent sistemes de connexió, làmpades i accessoris de muntatge. Totalment muntada
encastada en cel ras formant linies contínues, connectada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TBS330 rf 630748 00

9 EH21PSI1

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

S2
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C#*D#*E#*F#3 NAU 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G3:G3)4 4,000

O5

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i col·locació de llumenera de superficie per a 2 lampades fluorescents PL-L 36W amb possibilitat
d'incorporar optiques a definir per DF. Incloent sistemes de connexió, làmpades i accessoris de muntatge. Totalment
muntada  formant linies contínues, connectada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TCS398 rf 630083 00

10 EH21PST1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de llumenera tipus aplic oval IP44 classe I equipat amb làmpada TC de 7W. Totalment
muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca BJC model APLIQUE OVAL CON PROTECCION.

11 EH32BJA1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ENLLUMENATTITOL 5 01
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓNIVELL 4 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització d'elements d'evacuació i extinció. Incloent elements
terminals i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1027IM1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 450
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 90 m2, amb un grau de protecció IP 42. Color a
definir per DF.
Totalment col.locat enrasat en sostre o paret, connectada i deixada en funcionament.
Marca DAISALUX, model HYDRA N10S amb caixa ref. KET HYDRA ó KEP HYDRA

2 EH61E864

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

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

S2

C#*D#*E#*F#3 ESCALES 28,000 28,000
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S SUMSUBTOTAL(G3:G3)4 28,000

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

S6

C#*D#*E#*F#7 ESCALES 5,000 5,000

S8

O9

TOTAL AMIDAMENT 42,000

u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 11 W de potència i làmpada de senyalització led, flux aproximat de 583lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 116 m2, amb un grau de protecció IP 44, col.locat superficialment.
Inclou lampada, equips i accesoris. Color a definir per DF.
Totalment colocada, montada i deixada en funcionament. 
Marca DAISALUX, model NOVA rf. NOVA N11

3 EH61EN61

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

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

C#*D#*E#*F#2 NAU 61,000 61,000

S3

C#*D#*E#*F#4 NAU 66,000 66,000

S5

C#*D#*E#*F#6 NAU 62,000 62,000

S7

O8

TOTAL AMIDAMENT 191,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ENLLUMENATTITOL 5 01
CONTROL D'ENLLUMENATNIVELL 4 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control d'enllumenat comptabilitzant
l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de control,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de
protecció i seguretat i accessoris
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1027IC1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Subministre i col·locació de control automàtic d'enllumenat per a compliment de CTE DB HE composat per cèl·lula
detectora de nivell d'il·luminació, controladors automàtics, interface, bus de control, botoneres i tots els elements
necessaris per el correcte funcionament, connexió i comprovació, i l'enginyeria de posada en marxa.
Marca LUTRON o equivalent.

2 EG64GE40

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ENLLUMENATTITOL 5 01
SENYALITZACIÓ VERTICAL LLUMINOSA I SEGURETATNIVELL 4 0D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels elements de camp i elements necessaris per a la instal·lació de la senyalització conveccional i
senyalització vertical lluminosa comptabilitzant l'element i els seus accessoris de muntatge. Incloent cablejat, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions tècniques, segons normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1027IS9

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

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

2 EMDBU005

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

3 EMDBU010

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació vertical de trànsit Ø500 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

4 EMDBUS00

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació vertical de trànsit tipus MOPU Ø600 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

5 EMDBUS01

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
650x150 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament.
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF

6 EMDBU050

AMIDAMENT DIRECTE 21,000
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u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
440x220mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

7 EMDBUS02

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
620x220mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

8 EMDBUS03

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
720x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

9 EMDBUS04

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
720x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips per senyalar places de recàrrega de vehicles elèctrics a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

10 EMDBUS15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament i instal.lació de rótul tipus banderola a dues cares, carcassa en acer inoxidable a força d'angles i platina
soldats, frontal d'alumini, il·luminació interior mitjançant tubs fluorescents.
*LLIURE / *COMPLET en *leds d'alta lluminositat, amb *fotocélula d'ajust automàtic a la lluminositat ambiental, visera
d'alumini negre. Logo B:*SM
Banderola,pal,ancoratge i cel.lula fotoelèctrica. 
Dim.800 x 1.000 mm.
Totalment instal.lat i muntat.
Fabricant : FERO S.A

11 EMDBU008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de leds amb una cara i dos focus, òptica normal i lent de color normal de
vehicles , instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Segons plec de condicions

Totalmetn muntat i en funcionament

12 HBBJ0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Placa de zona videovigilada segons instrucció 1/2009 de 10 de febrer col·locada en zones d’accés abans de la zona
videovigilada.

13 EG31G2XX

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Placa homologada amb baix relleu H o D (home/dona) per a serveis higiènics adaptats segons fitxa 1.2.8 del Codi
d’Accessibilitat de Catalunya. Instal·lada

14 EG31G2XY
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
CAMINS DE CABLESTITOL 5 02
SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERALNIVELL 4 0O

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de baixa tensió i enllumenat. Incloent safates,
canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es fa una partida alçada per a tots els tubs i les caixes de derivació

1 Z1025BT1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 5 03
ESCOMESA, COMPTATGE I DERIVACIÓNIVELL 4 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins a l'entrada als
consumidors. Incloent cablatge, elements de conducció i pas específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de
protecció i seguretat i accessoris 

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Partida alçada

1 Z1026EE5

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 5 03
QUADRES ELECTRICS I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIANIVELL 4 0B

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de cadascuna de les línies als elements de protecció
corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital a
més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de quadres corresponents.

S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació 

1 Z1026EQ1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de
consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

2 Z1026ED1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 5 03
MECANISMESNIVELL 4 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els elements terminals i els seus accessoris. Incloent
tapes, marcs, embellidors, caixes emportades  i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1026EC1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 5 03
ALIMENTACIÓ ININTERUMPUDANIVELL 4 0D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 30Data:

U Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a subministrament d'energia a elements crítics. Incloent
connexionat de l'element a la xarxa de distribució i i protecció, elements de protecció, control i seguretat i accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1026ES1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u SAI trifàsic de 9 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 9 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena
càrrega
Marca Riello model PWP9 o similar

2 EGC53A00

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

1 Aparcament

2 Sales tècniques

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 1,000

5 Aparcament

6 Sales tècniques

S7

8 Aparcament

9 Sales tècniques

S10

O11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 5 03
POSADA A TERRANIVELL 4 0E

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de posada a terra de la instal·lació comptabilitzada des dels elements de contacte (cable nu o piques) fins a la
connexió amb la instal·lació elèctrica. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements
de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1026EP1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 03
CAMINS DE CABLESTITOL 5 01
SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL PER A SENYALSNIVELL 4 0A

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de senyals dèbils. Incloent safates, canals i
elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z1039SD1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 03
SEGURETAT CONTRA INCENDISTITOL 5 02
ESCOMESA CONTRAINCENDISNIVELL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge, acumulació, tractament i sobrelevació
comptabilitzada des de l'escomesa fins al sistema de distribució interior. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa una partida alçada per a la següent instal·lació.

1 Z103APE5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 03
SEGURETAT CONTRA INCENDISTITOL 5 02
EXTINCIÓ D'INCENDIS AUTOMÀTICA AMB AIGUANIVELL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació d'extinció automàtica d'incendis amb aigua comptabilitzant els elements terminals i tots els seus accessoris.
Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z103APA1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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u Lloc de control de ruixadors de 3´´ de diàmetre, unió ranura i ranura, per a col·locar en posició vertical, format per vàlvula
de retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de control de ruixadors a xarxa de distribució d'aigua.

2 EM24VK55

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació vàlvula de probes i neteja per a sistemes de automàtics d'extinció d'incendis. Format per els
següents elements:
* Punt de prova/neteja de 1´´ amb orifici de prova de 1/22 incloent vàlvula de seguretat de 12 bar, presa per a pressòstat i
bypas
* Manòmetre per aigua 0-16 bar 1/4´´
* Reducció galvànica per a connexióde 1/2´´ a 1/4´´
Totalment muntat i connectat, incloent accessoris de connexionat i proves d'estanqueitat.
Anber-Globe

3 EM25VKN1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada pels tubs de connexió4 EF118223

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 03
SEGURETAT CONTRA INCENDISTITOL 5 02
DETECCIÓ D'INCENDISNIVELL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z103APD1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de central de detecció d'incendis convencional de 16 zones x 20 detectors / zona,
microprocesades muntada en xassís metàl·lic i carcassa de plàstic amb capacitat per allotjar 2 bateries. Inclós dues
bateries de 12 V. i 7,2 A.h i programa de configuració corresponent.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.
Marca UTC mod. NK708

2 EM12NA11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 33Data:

u Subministrament i col·locació de Font d'alimentació externa 
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 7,5 A 216 W

CAIXA FONT 9039 + FONT 27V 5,6A 9030
CAIXA SUPORT PER A FONT DUES BAT 7A.Caixa per allotjar les fonts d'alimentació,amb espai per a bateries de 7 Ah
(00001180) (no incloses).Disposa de pilot de supervisio per Fo.230 *Vca.
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 5,6 A 162 W Inclòs carregador.
Inclòs carregador.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.

ref WOOO9031 marca LPG

3 EM12NA12

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de detector termovelocimetric amb sortida a indicador remot, UNE 23-007 secció 5. Disposa
de'una sortida per connectar un indicador remot.
Especificacions:
Tensió de treball: de 16 a 28 *VCC
Consum de corrent:
Inactiu a 24 *VCC: < 100 µA
Alarma a 24 *VCC: < 100 dt.
Dimensions (a x Ø): 60 mm x 108 mm
Totalment muntat i programat.
Marca UTC model KV210P

4 EM11NA72

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

u Subministrament i col·locació de sirena interio en policarbonat color vermell consum 24 Vcc / 4-41mA  
Alimentació: 17 - 60 VDC  consum: 4 - 41mA @ 24 VDC
94 to 106dB(A)
Nombre de tons: 32
Dimensions (Ø x D):100 x 81 mm
Pes: 215g / Color: Vermell
Totalment muntada i conexionada
Marca UTC model AS363

5 EM13NAB1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Sirena electrònica color vermell, Inclou base de muntatge en superficie, grau de protecció ambiental Totalment muntada i
programada.
Marca:UTC o similar/equivalent.

6 EM14N011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada per a cables de connexió7 EMD6N216

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 03
SEGURETAT CONTRA INCENDISTITOL 5 02
DETECCIÓ DE CONIVELL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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U Instal·lació de detecció de CO comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z103APDC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de central de detecció de Monóxid de carboni de 3 zones. Capacitat de 15 detectors per
zona cablejats a tres fils de 1,5mm. 
Incloent 1 mòdul d'ampliació per a una zona per a poder traballar amb cinc zones. 
Totalment instal·lada i programada.
Model KM260/ 3R3-09 Marca: UTC

2 EM12IN96

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Subministrament i col·locació de detector de monóxid de carbonI, compost per; cap detector, sòcal de connexió i
suplement de fixació per entrada directa de tub. Sensor tipus semiconductor. 
Totalment instal·lat i programat.
Model KM170. Marca:UTC

3 EM11N003

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Partida alçada pels cables de connexió4 EMD6N200

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 03
SEGURETAT  ANTIFURTSTITOL 5 03
CONTROL D'ACCESSOSNIVELL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de control d'accessos comptabilitzant els elements terminals, el softwatre de gestió i tots els seus accessoris.
Incloent tanques i torns, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z103APC1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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U Subministrament i instal.lació de emissor de tiquets BL CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar *interfonos IP de Commend. 
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

2 EMEBSB02

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministrament i instal.lació de validador de tiquets ref. CVTAI 
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra
· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar interfonos IP  de Commend. 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

3 EMEBSB06

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministrament, conexionat i posada en marxa de:
Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de exclusa o obertura doble
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

4 EMEBSB20

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Subministrament i instal.lació de Barrera elegance de les seguents característiques:
· Braç fix
· Control per microprocessador
· Motor d'1/2 C.V. (a.c.)
· Temps de maniobra < 1 *seg.
Inclou detector de presencia mitjançant llaç inductiu i kit d'articulació de barrera.
Totalment muntat, instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

5 EMEBSB01

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14 monedas devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT para información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

6 EMEBSB05

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

7 EMEBSB07

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Subministrament i instal.lació de mòdul permet engullir vales comerç una vegada acceptats
· Inclou caixa recogida Vales acceptats
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

8 EMEBSB10

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Subministrament i instal.lació de Control i gestió del sistema Lince
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa manual (inclou SAI)
Consola de comandament manual (Ibersegur)
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres, inclou caixa manual amb pagament emv
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

9 EMEBSB13

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

1 Subministrament i col.locació de lector de matricules que permet el reconeixement de matricules per realitzar el control de
accés, per carril fins a 3,5m. Conexió a xarxa TCP / IP. 
Llicència software IP_PLATE
Concentrador equips lectura
Equip (càmera) de lectura INNOVA OSIRIS VIA
amb 3 camares entrada i sortida rotacional i sortida aparcament planta soterrani 2
Connexionat i posada en marxa matricules
Totalment instal.lat i en funcionament

10 EMDW935A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministrament i instal.lació de lector obreportes peatonal centralitzat amb opció ethernet cobre aB
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

11 EMEBSB12

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Subministrament i instal.lació de teclat numeric, permet l'activació de dos reles, 
Totalment instal.lat i en funcionament.
mod. FC42 marca FARFISA

12 EP434612

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/13 37Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i instal·lació de pany elèctric per encastar d'alumini, 3000N monitoritzat. 
Dimensions: 228x38x27mm.
Incloent font alimentació estabilitzada i passacables antivandalic. 
Totalment muntat i connexionat.
Mod. mod FE322 GE Security  o equivalent.

13 EMDW300C

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

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

S2

C#*D#*E#*F#3 ESCALES 6,000 6,000

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

S SUMSUBTOTAL(G3:G4)5 8,000

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

7 NAU

S8

C#*D#*E#*F#9 ESCALES 6,000 6,000

10 NAU

S11

O12

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Partida alçada per a diferents connexionats i cables14 EMEBSB16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 03
SEGURETAT  ANTIFURTSTITOL 5 03
CTTVNIVELL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des dels elements detetors, les unitats electròniques i els elements
d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

1 Z103APV1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13

Euro
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INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 03
SEGURETAT  ANTIFURTSTITOL 5 03
CONTROL SISTEMES DE SEGURETATNIVELL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de seguretat comptabilitzant l'element, els
seus accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de control, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z103APR5

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Subministrament i instal.lació de equips per a centre de control.
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa manual.
Consola de comandament manual (Ibersegur) 
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres 
Lector EMV caixa manual 
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

2 EMEBSB11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES INSTAL·LACIONSSUBCAPÍTOL 04
OBRA CIVIL ASSOCIADA A LES INSTAL·LACIONSTITOL 5 01
AJUDES DE PALETERIANIVELL 4 1A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions i industrials, incloent obertura i
tapat de regates i forats, neteja, ús de grua i elements de seguretat i salut generals de l'obra i prorrateig d'energia i en
general tots els elements no especificats en els amidaments i que són necessaris per a deixarles instal·lacions descrites
totalment acabades.

1 PPAUUIA1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES INSTAL·LACIONSSUBCAPÍTOL 04
LEGALITZACIONS I LLICÈNCIESTITOL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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U Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques
en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

1 XPAL1CL1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

2 XPAL1FA1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel Reglament electrotècnic de baixa
tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

3 XPAL2ED1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques dels punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

4 XPAL3AP1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
PROTECCIONS INDIVIDUALSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

C#*D#*E#*F#1 Operaris 4,000 50,000 200,000

C#*D#*E#*F#2 Visites 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

2 H141211D
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

3 H1414119

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 503654 H141511E

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5 H1421110

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

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

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

6 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4587 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4058 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 517,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

9 H1451110

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

C#*D#*E#*F#1 operaris 4,000 50,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

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

10 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

11 H145F004
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420

12 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

13 H1462241

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

C#*D#*E#*F#1 Operaris 4,000 50,000 200,000

C#*D#*E#*F#2 Visites 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

14 H1461164

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

C#*D#*E#*F#1 Operaris 4,000 50,000 200,000

C#*D#*E#*F#2 Visites 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

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

15 H1464420

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

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

16 H1471101

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable17 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

18 H147D304

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

19 H147K602

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

20 H1489790

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

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

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

21 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

22 H1481343

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors23 H1482111

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

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

24 H1483344

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

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34825 H1489580

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Samarreta de treball, de cotó26 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

27 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47128 H148A700

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47129 H148E700

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47130 H148F700

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

31 H1487350

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

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34832 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Vestit ignífug33 H148H200

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
PROTECCIONS COL·LECTIVESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1521431

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

1 Seguretat escala

C#*D#*E#*F#2 2,000 20,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

2 H152M671

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior
i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

3 H1513151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Ascensor abertura 3,000 6,000 6,000 108,000

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

TOTAL AMIDAMENT 110,000

m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

4 H1523221

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

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 Planta -1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs

5 H1512021

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

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

TOTAL AMIDAMENT 150,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
EQUIPAMENTSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1521A

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 28,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A20A

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 28,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

3 HQU1H23A

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 28,000 84,000
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TOTAL AMIDAMENT 84,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

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

C#*D#*E#*F#1 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta9 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2QJ02

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

14 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm15 HQUACCJ0
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reconeixement mèdic16 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme17 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

18 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
SENYALITZACIÓ PROVISIONALSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

1 HBBA1511

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

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

TOTAL AMIDAMENT 30,000

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

2 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

4 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària5 HBC12100

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs6 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 800,000
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PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
FORMACIÓ PERSONAL OBRASUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
EQUIPAMENT AUXILIAR PER A PROTECCIONS COL·LECTIVESSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

h Senyaler2 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
URBANITZACIÓCAPÍTOL 15
PAVIMENTS, MOBILIARISUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de llambordí de formigó flotant de forma rectangular de 50x50x5.5cm col·locat sobre suports, específic per a
cobertes transitables com sostres de garatges.

1 G9600003

AMIDAMENT DIRECTE 3.617,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
URBANITZACIÓCAPÍTOL 15
MOBILIARI URBÀSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banc d'alumini anoditzant i fusta, de llargària 3m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques, i taulells de fusta. Inclou transport i col·locació

1 GO000001
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AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Paparera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura de color gris, amb cos de 30 cm de diàmetre i 45cm
d'alçària, col·locada amb fixacions mecàniques, transportada i totalment instal·lada.

2 GO000003

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal i acoblada al suport

3 FHND8DN1

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
URBANITZACIÓCAPÍTOL 15
ZONA VERDASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1 FR44D22D

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

2 FR44F626

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida,
rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4 i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

3 G9916425

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Reg d'arbre amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut de la mànega
no superior a 25 m

4 FRF11190

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01
APARCAMENTSUBOBRA AA
ESTUDI CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 16
CONTROL DE QUALITATSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada d'abonamnet íntegre per la realització del Control de Qualitat del Projecte.1 PP110000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELLOBRA 01

Euro
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APARCAMENTSUBOBRA AA
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 17
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió de Residus1 PP120000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€4.040,57uE441500N Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, L, LD, T, tubs perforats rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i/ fixacions mecàniques. Inclou
ganxos amb barres de 16 mm de diàmetre. Tot seguint determinació mesures interiors dels plànols
de muntatge de l'industrial de l'ascensor. Tot pintat amb dues capes d'emprimació antioxidant i
dues d'esmalt.

P- 1

(QUATRE MIL QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€31,76m2E612BR1K Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 2

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€17,18m2E7119785 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

P- 3

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€770,69uE7J211X5 Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb morter Acuatec Super o equivalent
en forma de lechada. Es realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb morter de CP
dosificació 1:3, sobre una lechada de morter Katorce Super o equivalent, penetrant i impermeable i
actuant a més de pont d'unió. 
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a primer requeriment
d'import igual al presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de
responsabilitat civil per 3 anys.

P- 4

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€5,69m2E7ZB03SC Impermeabilitzacio de llosa de subpressió amb acabat remolinat, mitjançant el subministra i
col.locació de dues capes de ''aquatek super'' o equivalent amb el sistema sandwich, consistent el
la col.locació d'una capa de pols d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2, sobre la capa de
formigó de neteja i l' armadura de base col.locada, i altre capa d'aquatek super amb una dotació de
0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant l'adormiment i abans del remolinat, solapaments de
0.30 cm d'amplada si cal diferents fases de formigonat, tot realitzat per a personal especialitzat de
l'empresa subministradora, S'inclou la part proporcional del repicat de la trobada amb la pantalla, la
formació de mitges canyes i la impermeabilització fins a 50 cm d'alçària i el segellat dels pous de
bonbeig.
Inclou la garantia de reparació durant 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment
d'import igual al presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de
responsabilitat civil per 3 anys.

P- 5

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€13,08m2E811B2Q1 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a qualsevol alçària, amb morter ús
corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle preparat
per a rebre aplacat o enrajolat. Inclou la part proporcional d'arestes d'acer galvanitzat. 

P- 6

(TRETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€24,65m2E824233G Enrajolat de parament vertical interior a qualsevol alçària amb rajola de ceràmica esmaltada brillant
o mate, rajola de València, preu alt de 20x20 cm col·locades a trencajuntes a l'estesa amb adhesiu
per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs
repercussió de cantoneres i finals amb cantoneres d'alumini. C.Amid.: superfície teòrica de
projecte.  

P- 7

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

€9,37m2E894J140 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura a la cola, amb acabat llis amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

P- 8

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€36,94m2E9C123ZZ Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x60 cm, preu superior (qualsevol tipus de gra i color a
escollir), col·locat a trencajunts en paviments i replans d'escala a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i 1,5 mm de juntes, sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a ús interior intens. Inclús estesa de dues beurades de color, rebaixat, polit (amb
un total de quatres pedres de 60-80-120 i 200) i abrillantat i cristalitzat amb una classificació de
lliscament segons normativa i projecte. Inclou la part propocrcional de juntes de dilatació i retracció
tipus Schlüter, la banda perimetral i tapetes en canvis de paviment.
Inclou la formació del recrescut i anivellament de la base en pendent amb morter de CP.

P- 9

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€2,93m2E9GZI001 Lliscat fi (amb helicòpter) amb addició de pols de quars al formigó dels sostres o soleres, inclòs
qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en Projecte i/o normativa CTE SU. C.Amid.: m2
de paviment descomptant forats més grans d'1m2. Inclùs protecció front a cops i taques durant tota
l'obra.

P- 10

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€53,66mE9V2AA5K Esglaó de pedra artificial polida i abrillantada de gra mitja igual al del paviment, d'una peça model
americà (recte), amb un cantell polit i abrillantat i amb 2 tires davanteres formades amb carreu i
reomplertes de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 11

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€759,78uEAQDFF04 FF-04. Porta interior de 80x210 cm formada per: Premarc de 58 mm de gruix i amplada variable,
de fusta de pi amb tractament antifongs. Marc d'acer tipus ''Myte'' de 15 cm d'amplària perfil TRI 10,
pintat a l'esmalt; 1 full batent de 40 mm de gruix, laminat amb pannell HPL de 6 mm ambdues
cares, interior de poliestiè expandit i bastidor HPL; 3 fontisses d'acer inoxidable; Pany ''Tecnocolor''
amb pestell partit; Retenidor i  Maneta tipus ''Vector'' de Tesa.  Completament col·locada i acabada

P- 12

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

€973,46uEASA0002 RF-02. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer prelacat, d'un full batent, marc
tipus Z, d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable
tipus ''Vector'' de Tesa. Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm
de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb clau. Elaborada en taller amb ajustament i fixació a obra.
Totalment col·locada.

P- 13

(NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€973,46uEASA002B RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer prelacat, d'un full batent, marc
tipus Z, d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable
tipus ''Vector'' de Tesa. Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm
de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb clau. Elaborada en taller amb ajustament i fixació a obra.
Totalment col·locada.

P- 14

(NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€127,92m2EAVM1251 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal, de 400 a 500 mm
d'amplària, amb comandament manual, col·locada

P- 15

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€35,98uEBB1200N Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 16

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€29,83uEBB12241 Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 17

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€63,30uEBB12351 Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 18

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€121,87uEC1K1501 Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm, col·locat adherit sobre tauler de fusta
hidròfuga, encastat i segellat perimetral.

P- 19

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€11,96m2ED5L2HG3 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de
les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

P- 20

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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€12.172,85uEE42Q01N Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de xapa
d'acer corten, de (en zones perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de gruix (10 mm de
gruix en sostre), amb una perforació del 35% diàmetre 15 cm. S'inclou el muret perimetral de
formigó armat, l'anella d'ancoratge, les pletines de recolzament i de rigiditzadors necessaris,
ancoratges amb tacs químics amb cargols d'acer inoxidable C-100 M16, impermeabilització i tots
els elements necessaris.

P- 21

(DOTZE MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€4.736,98uEEG411C6 Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, de 9,0 kW de potència frigorífica, de 2,56 kW de potència
elèctrica total absorbida , amb alimentació monofàsica de 230 V, amb una pressió disponible de 50
Pa, amb 1 compressor scroll i vàlvula d'expansió electrònica i fluid frigorífic R407C, col.locat.
Marca HIREF model HTS090

P- 22

(QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€1.126,50uEEGAAI91 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador tangencial, comandament a distància i
termòstat, de 2,64 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred i 3,1 kW en calor, de 960 W de
potència elèctrica total absorbida i un EER=3,38, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu per a tecnologia inverter, ventialdors de tres velocitats, deflectors amb
capacitat d'ajust i fluid frigorífic R410, col.locada.
Marca AERMEC model EWI /CWI 091 H

P- 23

(MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€57,78uEEKP1501 Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl.lic i dos finals de carrera,
col.locats a comporta tallafocs

P- 24

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€167,58uEEKP4311 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250
mm d'alçària col.locada entre els conductes

P- 25

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€189,16uEEKP8411 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300
mm d'alçària col.locada entre els conductes

P- 26

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€203,66uEEKPXC25 Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat amb diametre de 250mm. col.locada entre els conductes. Totalment muntada,
instal·lada i posada en funcionament.

P- 27

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€217,00uEEKPXC40 Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat amb diametre de 400mm. col.locada entre els conductes. Totalment muntada,
instal·lada i posada en funcionament.

P- 28

(DOS-CENTS DISSET EUROS)

€567,54uEEMJPA16 Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de baixa pressió d'acoplament
directe. construït per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma de melanina no
inflamable (m0), amb brides en aspiració i descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors
monofàsic regulable. per a un cabal màxim de 390 m3/h.amb reostat de control de cabal. IP 54.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat, incloent regulació de cabal en obra.

MARCA S&P MODEL CAB 160

P- 29

(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€698,40uEEMJPA27 Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de baixa pressió d'acoplament
directe. construït per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma de melanina no
inflamable (m1), amb brides en aspiració i descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors
monofàsic regulable. per a un cabal màxim de 900 m3/h.amb reostat de control de cabal.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat, incloent regulació de cabal en obra.

MARCA S&P MODEL CAB PLUS 250

P- 30

(SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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€10.000,00uEF118223 Partida alçada pels tubs de connexióP- 31
(DEU MIL EUROS)

€4,02mEG31G2XX Placa de zona videovigilada segons instrucció 1/2009 de 10 de febrer col·locada en zones d’accés
abans de la zona videovigilada.

P- 32

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

€2,87mEG31G2XY Placa homologada amb baix relleu H o D (home/dona) per a serveis higiènics adaptats segons fitxa
1.2.8 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Instal·lada

P- 33

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€4.481,74uEG64GE40 Subministre i col·locació de control automàtic d'enllumenat per a compliment de CTE DB HE
composat per cèl·lula detectora de nivell d'il·luminació, controladors automàtics, interface, bus de
control, botoneres i tots els elements necessaris per el correcte funcionament, connexió i
comprovació, i l'enginyeria de posada en marxa.
Marca LUTRON o equivalent.

P- 34

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€4.257,90uEGC53A00 SAI trifàsic de 9 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 9 kVA
de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de
manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega
Marca Riello model PWP9 o similar

P- 35

(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€194,15uEH11STQ3 Subministrament i col·locació de llumenera fluorescent per a instal·lació suspesa o superficie amb
cables d'acer regulables, amb cos d'alumini extruït, de 940mm de longitud, amb 1 tub fluorescent
T5 de 39W, difusor òpal i equip electrònic d'encesa inmediata. Incloent làmpada, equips de
connexió i encesa, suports i accessoris. Color a definir per D.F. Totalment muntada, connexionada i
deixada en funcionament.
Marca/Model STI/QUADRA 940mm  T5-39W rf.QUD139H

P- 36

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€150,86uEH21PSI1 Subministrament i col·locació de llumenera encastable per a 2 lampades fluorescents PL-L 36W
amb possibilitat d'incorporar 3 òptiques OLC. Incloent sistemes de connexió, làmpades i accessoris
de muntatge. Totalment muntada encastada en cel ras formant linies contínues, connectada i
deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TBS330 rf 630748 00

P- 37

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€188,93uEH21PST1 Subministrament i col·locació de llumenera de superficie per a 2 lampades fluorescents PL-L 36W
amb possibilitat d'incorporar optiques a definir per DF. Incloent sistemes de connexió, làmpades i
accessoris de muntatge. Totalment muntada formant linies contínues, connectada i deixada en
funcionament.
Marca PHILLIPS model TCS398 rf 630083 00

P- 38

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

€126,97uEH2DIZR1 Subministrament i col·locació de llumenera per encastar tipus downlight de policarbonat equipada
amb làmpada fluorescent de 2x32W, amb cercle enbellidor blanc, cercle de soport blanc i difussor
opal. Inclou làmpada , trafo i balastre electrònic no regulable. Totalment muntada, connexionada i
deixada en funcionament.
Marca INDELUZ model RODAS 37476.00, blanc

P- 39

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€57,39uEH32AS13 Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor opal,
equipada amb dos làmpades TCL 18W . Incloses làmpades, equips de connexió, i accesoris.
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5

P- 40

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€118,16uEH32AS14 Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor opal,
equipada amb dos làmpades TCL 18W amb mòdul d'emergència. Incloses làmpades, equips de
connexió i d'emergència. Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5

P- 41

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)
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€34,13uEH32BJA1 Subministrament i col·locació de llumenera tipus aplic oval IP44 classe I equipat amb làmpada TC
de 7W. Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca BJC model APLIQUE OVAL CON PROTECCION.

P- 42

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€88,95uEH61E864 Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 450 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 90 m2, amb un grau de protecció IP 42. Color a definir per DF.
Totalment col.locat enrasat en sostre o paret, connectada i deixada en funcionament.
Marca DAISALUX, model HYDRA N10S amb caixa ref. KET HYDRA ó KEP HYDRA

P- 43

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€93,63uEH61EN61 Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 11 W de potència i làmpada de senyalització
led, flux aproximat de 583lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de
116 m2, amb un grau de protecció IP 44, col.locat superficialment. Inclou lampada, equips i
accesoris. Color a definir per DF.
Totalment colocada, montada i deixada en funcionament. 
Marca DAISALUX, model NOVA rf. NOVA N11

P- 44

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€46,53uEHA1TXR1 Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta industrial equipada amb fluorescent de
36W i reactància electrònica amb protecció de cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos
accessoris de muntatge, làmpades i balastres electrònics. Totalment muntada, conexionada i
deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 1x36w

P- 45

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€53,81uEHA1TXR2 Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta industrial equipada amb 2 fluorescents de
36W i reactància electrònica amb protecció de cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos
accessoris de muntatge, làmpades i balastres electrònics. Totalment muntada, conexionada i
deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 2x36w

P- 46

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€64,93uEHA1ZAP2 Subministrament i col·locació de llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de
36 W, amb carcassa de poliester reforçat amb fibra de vidre i difusor de policarbonat, per a instal·lar
suspesa o fixada a sostre, IP65, muntada amb reactància electrònica. Incloent làmpades, equips de
connexió i accessoris de muntatge. 
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ZALUX, model PEP, rf PEP236

P- 47

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€52,31UEJ13R035 Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada de 520 x 410, de color blanc,
col·locat sobre peu. Inclosos peu, suports, accessoris i segellat amb silicona. Totalment muntat i
connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 325394.

P- 48

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€131,08uEJ14R032 Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana de tanc baix, de color blanc, amb sortida
horitzontal, seient, tapa especial i tanc amb mecanisme polsador. Inclòs joc de fixacions, accessoris
i segellat amb silicona. Totalment muntat i connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 342300.

P- 49

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€154,78UEJ16R001 Subministrament i col·locació d'urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació
integrada, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a un ramal, inclou maniguet
d'alimentació, tap de neteja, joc de fixacions i segellat amb silicona. Totalment muntat i connexionat
a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA model MURAL referència 353330001.

P- 50

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€79,65uEJ2ZA001 Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format per aixeta de jardí,
amb connexió per a mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´, instal·lada a l'interior de caixa encastada en
paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del material al
que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica.
Totalment muntada connectada i connexionada

P- 51

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€8,22uEJ36B7NG Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVCP- 52
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€51,61UEJ42M003 Subministrament i col·locació de dosificador de sabó Medicolor d'acer inoxidable AISI 304, amb
indicador de volum i capacitat de 0,6 litres. Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS referència DJ0051CS

P- 53

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€49,50uEJ43000G Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb clau. Model DJ0106CS de
Mediclinics. Totalment col·locat. 

P- 54

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€38,90uEJ43001G Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model PRO-783 CS de Mediclinic. Totalment
col·locat. 

P- 55

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€44,15UEJ43M002 Subministrament i col·locació de dispensador de paper higiènic, d'acer inoxidable, acabat satinat,
amb capacitat per a tres rotllos, de dimensions 380 x 116 x 130 mm. Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS, referència PR0781CS (73007CS).

P- 56

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€82,18uEJ46U003 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, moel BAIO90CS de Mediclinics o equivalent, amb kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat. 

P- 57

(VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€128,40uEJ46U020 Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de Mediclinics o equivalent amb kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat.

P- 58

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€583,66uEJAA1311 Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat
Marca FAGOR, model M-150 N3

P- 59

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

€29.688,46uEL79IBS2 Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria integrada en forat de la casa KONE
(monospace) sèrie C5 o equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, regulada electrònicament
per frequència variable V3F, 4 parades, maniobra universal simple i sistema de control i transmisió
sèrie LCE de kone, portes d'accès PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes interiors: 110/120 cm x 140 cm,
amb portes corredisses automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cortina fotoelèctrica en marcs
de les mateixes. 3 passamans d'acer inoxidable, parets d'acer inox folrat de fórmica, front de porta
d'acer inox, mirall en una paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb fluorescents, paviment a
escollir i sòcol d'acer inoxidable. revestiment confort. Kit de bateria d'emergència, equip
d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega (amb
bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos braïlle amb pulsadors amb indicador de sentit,
display numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon i pany i clau per trucada
prioritària. Queden inclosos els elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de
baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...i els revestiments exteriors
de cabina, de revestit del mur superior i els remats vistos amb acer inoxidable. S'inclou la connexió
telefónica, quadre i instal·lació eléctrica, reixa ventilació, il·luminació nucli ascensor, les ajudes de
paleta necessàries, projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1
any de manteniment.

P- 60

(VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€55,93UEM11N003 Subministrament i col·locació de detector de monóxid de carbonI, compost per; cap detector, sòcal
de connexió i suplement de fixació per entrada directa de tub. Sensor tipus semiconductor. 
Totalment instal·lat i programat.
Model KM170. Marca:UTC

P- 61

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€24,39uEM11NA72 Subministrament i col·locació de detector termovelocimetric amb sortida a indicador remot, UNE
23-007 secció 5. Disposa de'una sortida per connectar un indicador remot.
Especificacions:
Tensió de treball: de 16 a 28 *VCC
Consum de corrent:
Inactiu a 24 *VCC: < 100 µA
Alarma a 24 *VCC: < 100 dt.
Dimensions (a x Ø): 60 mm x 108 mm
Totalment muntat i programat.
Marca UTC model KV210P

P- 62

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

€604,98uEM12IN96 Subministrament i col·locació de central de detecció de Monóxid de carboni de 3 zones. Capacitat
de 15 detectors per zona cablejats a tres fils de 1,5mm. 
Incloent 1 mòdul d'ampliació per a una zona per a poder traballar amb cinc zones. 
Totalment instal·lada i programada.
Model KM260/ 3R3-09 Marca: UTC

P- 63

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€459,82uEM12NA11 Subministrament i col·locació de central de detecció d'incendis convencional de 16 zones x 20
detectors / zona, microprocesades muntada en xassís metàl·lic i carcassa de plàstic amb capacitat
per allotjar 2 bateries. Inclós dues bateries de 12 V. i 7,2 A.h i programa de configuració
corresponent.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.
Marca UTC mod. NK708

P- 64

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€465,58uEM12NA12 Subministrament i col·locació de Font d'alimentació externa 
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 7,5 A 216 W

CAIXA FONT 9039 + FONT 27V 5,6A 9030
CAIXA SUPORT PER A FONT DUES BAT 7A.Caixa per allotjar les fonts d'alimentació,amb espai
per a bateries de 7 Ah (00001180) (no incloses).Disposa de pilot de supervisio per Fo.230 *Vca.
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 5,6 A 162 W Inclòs carregador.
Inclòs carregador.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.

ref WOOO9031 marca LPG

P- 65

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€65,75uEM13NAB1 Subministrament i col·locació de sirena interio en policarbonat color vermell consum 24 Vcc /
4-41mA  
Alimentació: 17 - 60 VDC  consum: 4 - 41mA @ 24 VDC
94 to 106dB(A)
Nombre de tons: 32
Dimensions (Ø x D):100 x 81 mm
Pes: 215g / Color: Vermell
Totalment muntada i conexionada
Marca UTC model AS363

P- 66

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€97,80uEM14N011 Sirena electrònica color vermell, Inclou base de muntatge en superficie, grau de protecció
ambiental Totalment muntada i programada.
Marca:UTC o similar/equivalent.

P- 67

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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€2.812,57uEM24VK55 Lloc de control de ruixadors de 3´´ de diàmetre, unió ranura i ranura, per a col·locar en posició
vertical, format per vàlvula de retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i cambra de
retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de control de ruixadors a xarxa de distribució
d'aigua.

P- 68

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

€145,30uEM25VKN1 Subministrament i col·locació vàlvula de probes i neteja per a sistemes de automàtics d'extinció
d'incendis. Format per els següents elements:
* Punt de prova/neteja de 1´´ amb orifici de prova de 1/22 incloent vàlvula de seguretat de 12 bar,
presa per a pressòstat i bypas
* Manòmetre per aigua 0-16 bar 1/4´´
* Reducció galvànica per a connexióde 1/2´´ a 1/4´´
Totalment muntat i connectat, incloent accessoris de connexionat i proves d'estanqueitat.
Anber-Globe

P- 69

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€5.000,00uEMD6N200 Partida alçada pels cables de connexióP- 70
(CINC MIL EUROS)

€8.000,00uEMD6N216 Partida alçada per a cables de connexióP- 71
(VUIT MIL EUROS)

€9,83uEMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 72

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€2.936,08uEMDBU008 Subministrament i instal.lació de rótul tipus banderola a dues cares, carcassa en acer inoxidable a
força d'angles i platina soldats, frontal d'alumini, il·luminació interior mitjançant tubs fluorescents.
*LLIURE / *COMPLET en *leds d'alta lluminositat, amb *fotocélula d'ajust automàtic a la lluminositat
ambiental, visera d'alumini negre. Logo B:*SM
Banderola,pal,ancoratge i cel.lula fotoelèctrica. 
Dim.800 x 1.000 mm.
Totalment instal.lat i muntat.
Fabricant : FERO S.A

P- 73

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€13,20uEMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 74

(TRETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

€23,50uEMDBU050 Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 650x150 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i
DIN, fixada mecànicament.
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons
necessitats de projecte i DF

P- 75

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€46,51uEMDBUS00 Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació vertical de trànsit Ø500
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 76

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€50,63uEMDBUS01 Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació vertical de trànsit tipus
MOPU Ø600 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 77

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€316,83uEMDBUS02 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques
PMMA de mides 440x220mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons
necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

P- 78

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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€378,63uEMDBUS03 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques
PMMA de mides 620x220mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons
necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

P- 79

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

€461,03uEMDBUS04 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques
PMMA de mides 720x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons
necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

P- 80

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

€449,57uEMDBUS15 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques
PMMA de mides 720x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips per senyalar places de recàrrega de vehicles elèctrics a definir per DF,
segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra o dreta, segons
necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

P- 81

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€106,98uEMDW300C Subministrament i instal·lació de pany elèctric per encastar d'alumini, 3000N monitoritzat. 
Dimensions: 228x38x27mm.
Incloent font alimentació estabilitzada i passacables antivandalic. 
Totalment muntat i connexionat.
Mod. mod FE322 GE Security  o equivalent.

P- 82

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€17.796,551EMDW935A Subministrament i col.locació de lector de matricules que permet el reconeixement de matricules
per realitzar el control de accés, per carril fins a 3,5m. Conexió a xarxa TCP / IP. 
Llicència software IP_PLATE
Concentrador equips lectura
Equip (càmera) de lectura INNOVA OSIRIS VIA
amb 3 camares entrada i sortida rotacional i sortida aparcament planta soterrani 2
Connexionat i posada en marxa matricules
Totalment instal.lat i en funcionament

P- 83

(DISSET MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€2.595,78UEMEBSB01 Subministrament i instal.lació de Barrera elegance de les seguents característiques:
· Braç fix
· Control per microprocessador
· Motor d'1/2 C.V. (a.c.)
· Temps de maniobra < 1 *seg.
Inclou detector de presencia mitjançant llaç inductiu i kit d'articulació de barrera.
Totalment muntat, instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 84

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€9.541,80UEMEBSB02 Subministrament i instal.lació de emissor de tiquets BL CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar *interfonos IP de Commend. 
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 85

(NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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€26.716,17UEMEBSB05 Subministrament i instal.lació de caixer automàtic ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14 monedas devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT para información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 86

(VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€9.541,80UEMEBSB06 Subministrament i instal.lació de validador de tiquets ref. CVTAI 
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra
· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar interfonos IP  de Commend. 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 87

(NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€36.051,09UEMEBSB07 Subministrament i instal.lació de caixer automàtic 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 88

(TRENTA-SIS MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

€926,23UEMEBSB10 Subministrament i instal.lació de mòdul permet engullir vales comerç una vegada acceptats
· Inclou caixa recogida Vales acceptats
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 89

(NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€8.505,59UEMEBSB11 Subministrament i instal.lació de equips per a centre de control.
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa manual.
Consola de comandament manual (Ibersegur) 
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres 
Lector EMV caixa manual 
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 90

(VUIT MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€2.010,29UEMEBSB12 Subministrament i instal.lació de lector obreportes peatonal centralitzat amb opció ethernet cobre
aB
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 91

(DOS MIL DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€8.833,16UEMEBSB13 Subministrament i instal.lació de Control i gestió del sistema Lince
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa manual (inclou SAI)
Consola de comandament manual (Ibersegur)
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres, inclou caixa manual amb pagament emv
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 92

(VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€12.000,00uEMEBSB16 Partida alçada per a diferents connexionats i cablesP- 93
(DOTZE MIL EUROS)

€761,27UEMEBSB20 Subministrament, conexionat i posada en marxa de:
Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de exclusa o obertura doble
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 94

(SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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€123,28mEP434612 Subministrament i instal.lació de teclat numeric, permet l'activació de dos reles, 
Totalment instal.lat i en funcionament.
mod. FC42 marca FARFISA

P- 95

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€9.290,60uEQ5A000R Formació sala de control composta: Paret de suport de maó calat, HD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, fins a una alçària de 100 cm; arrebossat reglejat ambdues cares i pintat amb pintura
plàstica; tancament sala amb finestrals fixos d'alumini de la casa Technal o equivalent, color blanc i
envidrament amb vidre laminar 6+6mm amb butiral transparent, des de sobre la paret fins al sostre,
amb una porta vidriera amb vidre securitzat amb tancaportes, pany i clau d'acer inoxidable; Taulell
de treball de 55 a 75 mm de fondària, amb armaris i calaixeres i amb cubeta d'acer inoxidable per a
pas de documents . 

P- 96

(NOU MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€345,18uEQ8A000G Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, tipus ''Speedflow''
model MOGACS'' de Mediclinics o equivalent. Totalment muntat i instal·lat. 

P- 97

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€412,77UEQ8AM004 Subministrament i col·locació de secador de mans antivandalic amb carcassa de xapa d'acer
inoxidable AISI 304. Totalment muntat i connexionat.
Marca MEDICLINICS, referència Speedflow M06ACS.

P- 98

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€10,94uEQZ1U00G Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o equivalent. Totalment col·locat.P- 99
(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€31,34m3F921101J Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 100
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€0,80m2F9J13140 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2, com a preparació de bases de formigó
per a rebre paviments asfàltics. Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de tota la
maquinària necessari per a l'execució de paviments asfàltics.

P- 101

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€101,40uFHND8DN1 Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada llum mixta de 160 W, de preu
econòmic, forma troncopiramidal i acoblada al suport

P- 102

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€131,80uFR44D22D Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

P- 103

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€46,56uFR44F626 Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

P- 104

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€1,70uFRF11190 Reg d'arbre amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 100 l i amb un
recorregut de la mànega no superior a 25 m

P- 105

(UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€2,13m3G2211101 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 106
(DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€2,17m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 107
(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€0,58m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 108
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€8,89m3G2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 109
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€96,88m3G32516H2 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 110

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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€1,17kgG32B3101 Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 111

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€40,85m2G32D1117 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic ,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 10
m, per a deixar el formigó vist

P- 112

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€90,08m3G3C51BH4 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 113

(NORANTA EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€1,12kgG3CB3100 Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 114

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€73,93mG3E5866E Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

P- 115

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€1,04kgG3EB3100 Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 116

(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€117,14m3G4515FG3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 117

(CENT DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€114,12m3G45319B3 Formigó per a bigues, HA-30/P/10/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

P- 118

(CENT CATORZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€110,76m3G45C1FH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 119

(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€1,00kgG4B13100 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 120

(UN EUROS)

€1,13kgG4B35101 Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 121

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€1,18kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 122

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€24,32m2G4D11125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 123

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

€39,57m2G4D3D110 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó vist

P- 124

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€33,53m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 125

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€45,87m2G4DCAD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 3 m,
amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 126

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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€20,58m2G9600003 Paviment de llambordí de formigó flotant de forma rectangular de 50x50x5.5cm col·locat sobre
suports, específic per a cobertes transitables com sostres de garatges.

P- 127

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€76,24uG9916425 Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb
una cara arrodonida, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4 i col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

P- 128

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

€58,59tG9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada

P- 129

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€56,68tG9H11J31 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50 G (G-20), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

P- 130

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€8,61m2G9Z31F20 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosaP- 131
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€968,49uGO000001 Banc d'alumini anoditzant i fusta, de llargària 3m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller,
col·locat amb fixacions mecàniques, i taulells de fusta. Inclou transport i col·locació

P- 132

(NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€439,66uGO000003 Paparera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura de color gris, amb cos de 30 cm
de diàmetre i 45cm d'alçària, col·locada amb fixacions mecàniques, transportada i totalment
instal·lada.

P- 133

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€6,15uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 134

(SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€22,42uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 135

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

€27,51uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

P- 136

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€14,81uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365P- 137
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€6,17uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 138

(SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€5,22uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 139

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 140
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€0,73uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 141
(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€1,44uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 142

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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€2,46uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 143

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€6,88uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

P- 144

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€21,84uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 145

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€16,52uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 146

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€21,22uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 147

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

€6,53uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 148

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€50,05uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

P- 149

(CINQUANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

€14,47uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 150
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€203,78uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 151

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

€32,36uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 152

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€23,55uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 153

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€66,30uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 154

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€8,84uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 155
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€13,13uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 156

(TRETZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€2,30uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 157
(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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€4,56uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 158

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€15,47uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 159

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€47,68uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 160

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€15,76uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 161

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€23,78uH148A700 Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471

P- 162

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€22,39uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 163

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

€32,30uH148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

P- 164

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€23,63uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

P- 165

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€89,10uH148H200 Vestit ignífugP- 166
(VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

€15,71m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

P- 167

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€5,48mH1513151 Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de
subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos
embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 168

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€6,92mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 169

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€9,30mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs

P- 170

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€8,13mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

P- 171

(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€45,40hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 172
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€20,67hH15Z2011 SenyalerP- 173
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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€148,37uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 174
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€20,67hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 175
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€22,39uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 176

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

€36,30uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 177

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€28,95uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 178

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€44,44uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 179

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€272,07uHBBJ0001 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de leds amb una cara i dos focus, òptica normal i lent
de color normal de vehicles , instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Segons plec de condicions

Totalmetn muntat i en funcionament

P- 180

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

€6,22uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 181
(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€1,58mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 182
(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€45,57uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 183

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€129,68mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 184

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€104,23mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 185

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

€113,70mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 186

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€50,72uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fustaP- 187
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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€60,26uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 188

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€15,43uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 189
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€115,90uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 190
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€57,12uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 191
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€94,57uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 192
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€56,60uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 193

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€2,02uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 194
(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

€193,07uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 195
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

€120,46uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 196

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€79,81uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 197

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€21,61uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 198
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€36,62uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 199
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€210,12uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 200
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€46,10mN5110026 Passamà d'acer inoxidable qualitat aisi 316, acabat polit lluent, amb tub de 50 mm. de diàmetre,
pipetes de suport de 12 mm encastades a la paret cada 15 cm i volandera de 30 mm. Inclosos els
suports verticals, elements de subjecció, connexió, acabats, poliment. totalment acabat. 

P- 201

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

€204,99mN5110065 Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316 unions amb soldadura amb argon i
acabat polit a lluent, formada per amb passamà superior de tub de 50 mm, amb muntants,
berendoles i pipetes segons projecte. Inclou la part proporcional dels elements de suport,
ancoratge, subjecció i rigiditzadors. Totalment instal.lada segons indicacions DF.

P- 202

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€3,21mlNC110035 Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura plàstica en una capa de fons i dues capes
d'acabat, en paraments verticals, incloses les línies de separació entre places de color blanc de
50x10 cm. Inclou la protecció del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del
formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF. Colors segons planta, formant el canvi
de color en les rampes (Planta -1 Color PANTONE 2995U, Planta -2 Color PANTONE 192 U i
Planta -3 Color PANTONE  368 U).

P- 203

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 18Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€3,06mlNC11050F Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb pintura plàstica en una capa de fons i
dues capes d'acabat, en paraments verticals. Inclou la protecció del terra amb plàstics o similars
per evitar les taques damunt del formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF. 

P- 204

(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

€43,87uNC11APA1 Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m. d'alçada, sobre paret, segons plànol, amb
pintura plàstica.

P- 205

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€2,24mNC11PADP Pintat de delimitació places, de directriu recta o corba, amb pintura de poliuretà aromàtic
100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat
basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent
de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), totalment acabat i aplicat
segons projecte i indicacions DF. Colors blanc i amplada 10 cm.

P- 206

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€17,80utNC11PFLE Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació, bifurcació, fletxes, canvis de direcció i cediu
el pas amb pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a
vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de
360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres
(21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.
Colors blanc.

P- 207

(DISSET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€31,15utNC11PNAD Pintat de simbol de plaça adaptada en el paviment, amb pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids,
de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en
4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de
corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries,
totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.

P- 208

(TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€12,37utNC11PNPL Pintat de numeració de places, de tres dígits, amb pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de
poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4
trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la
superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment acabat i
aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc i tipografia ''Helvètica condensed mèdium''.

P- 209

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€14,97m2NC11PPEA Pintat de senyalització de zones peatonals mitjançant franges inclinades amb pintura de poliuretà
aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), totalment
acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc.

P- 210

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€81,47uNDZ10028 Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42, galvanitzat en calent i pintat de color
gris amb dues mans de pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt d'acabat. Totalment instal.lat
segons plànol. Inclou segellat del baixant amb cordó cel·lular de polietilè i massila elàstica
anticarburant.

P- 211

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€74,79UNEB92AM Placa de 65x15cm. per senyalització interior, de planxa d'alumini, amb les arestes doblegades
perquè tingui un llom de 10mm., pintada amb material fotoluminiscent, amb grafismes i caràcters
alfanumèrics, amb suport i fixada mecànicament. Totalment instal·lada.

P- 212

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€160,90UNELES40 Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions. Totalment Instal·lat.P- 213
(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€34,95UNFBB324 Placa de 30x15 cm complementaria no reflectora, fixada al senyal.P- 214
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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€18,88uNFBBZ11 Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra formigonat.P- 215
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€33.465,48uNL1100AS Conjunt d'edicle de tancament d'escala amb ascensor i ventilació, amb perfileria, reixes i xapes
d'acer inoxidable aisi 316 electropolit brillant i vidres laminats 6+6 i 10+10 (cantells polits i butirals
blancs i transparents, inclos enllumenat, porta d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment
acabat. Inclou la base de suport i la impermeabilització de la mateixa. Totalment acabat segons
projecte i indicacions de la DF.

P- 216

(TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CENTIMS)

€470,82uNN21000V Subministrament i instal·lació de trampella d'accés als registres de les canonades d'envac, de
105x90 cm, amb premarc d'angular d'acer encastat al paviment, tapa amb angular perimetral i xapa
d'acer a la cara inferior per rebre el paviment. tot galvanitzat. 

P- 217

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

€40.000,00uPP110000 Partida alçada d'abonamnet íntegre per la realització del Control de Qualitat del Projecte.P- 218
(QUARANTA MIL EUROS)

€20.000,00uPP120000 Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió de ResidusP- 219
(VINT MIL EUROS)

€2.500,00paPPAUUIA1 Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions i
industrials, incloent obertura i tapat de regates i forats, neteja, ús de grua i elements de seguretat i
salut generals de l'obra i prorrateig d'energia i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i que són necessaris per a deixarles instal·lacions descrites totalment acabades.

P- 220

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

€900,00UXPAL1CL1 Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel Reglament
d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

P- 221

(NOU-CENTS EUROS)

€600,00UXPAL1FA1 Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built
de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

P- 222

(SIS-CENTS EUROS)

€900,00UXPAL2ED1 Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel Reglament
electrotècnic de baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

P- 223

(NOU-CENTS EUROS)
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€450,00UXPAL3AP1 Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques dels punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

P- 224

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€6.000,00UZ1011CD1 Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de les unitats de
tractament d'aire fins als elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació
de fluids, elements de protecció i seguretat i accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 225

(SIS MIL EUROS)

€0,00UZ1011CF1 Instal·lació de producció i distribució de fred i calor amb sistemes d'expansió directe. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat,
sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada , memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 226

(ZERO EUROS)

€800,00UZ1011CN1 Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des de les unitas exteriors fins les interiors.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes i elements de distribució de fluids, elements de protecció
i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 227

(VUIT-CENTS EUROS)

€2.500,00UZ1011CR5 Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control dels
sistemes de control de fums comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva
programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i
seguretat i accessoris. 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 228

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
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€30.000,00UZ1011VE1 Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls d'independència comptabilitzant els elements
de difusió, sistemes de conducció de fluids i elements mecànics. Incloent conductes, sistemes de
circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 229

(TRENTA MIL EUROS)

€100.000,00UZ1011VP1 Instal·lació d'extracció d'aparcaments comptabilitzant des dels elements de difusió fins a l'exterior.
Incloent conductes, sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 230

(CENT  MIL EUROS)

€0,00UZ1013FQ1 Instal·lació dels elements complementaris en banys. Incloent elements de subjecció i segellat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 231

(ZERO EUROS)

€0,00UZ1013FS1 Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 232

(ZERO EUROS)

€25.000,00UZ1014SC1 Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials comptabilitzada des
dels elements de connexió fins a la connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 233

(VINT-I-CINC MIL EUROS)
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€24.000,00UZ1014SP1 Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la
sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades,
elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes

P- 234

(VINT-I-QUATRE MIL EUROS)

€0,00UZ1014SS1 Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la
connexió amb a xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 235

(ZERO EUROS)

€0,00UZ1015FC1 Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària comptabilitzada des del sistema de bescanvi fins
a l'inici de la distribució. Incloent canonades i aïllaments, sistemes d'acumulació, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció,valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 236

(ZERO EUROS)

€3.000,00UZ1015FE1 Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i sobrelevació
comptabilitzada des de les escomeses respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i tractament,
valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 237

(TRES MIL EUROS)

€34.000,00UZ1025BT1 Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de baixa tensió i
enllumenat. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es fa una partida alçada per a tots els tubs i les caixes de derivació

P- 238

(TRENTA-QUATRE MIL EUROS)
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€90.000,00UZ1026EC1 Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els elements terminals i els
seus accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes emportades  i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 239

(NORANTA MIL EUROS)

€54.000,00UZ1026ED1 Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins
als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació
de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 240

(CINQUANTA-QUATRE MIL EUROS)

€21.000,00UZ1026EE5 Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins
a l'entrada als consumidors. Incloent cablatge, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris 

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Partida alçada

P- 241

(VINT-I-UN MIL EUROS)

€20.000,00UZ1026EP1 Instal·lació de posada a terra de la instal·lació comptabilitzada des dels elements de contacte
(cable nu o piques) fins a la connexió amb la instal·lació elèctrica. Incloent cablejat, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 242

(VINT MIL EUROS)

€24.000,00UZ1026EQ1 Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de cadascuna de les línies als elements de
protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de quadres corresponents.

S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació 

P- 243

(VINT-I-QUATRE MIL EUROS)
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€0,00UZ1026ES1 Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a subministrament d'energia a elements
crítics. Incloent connexionat de l'element a la xarxa de distribució i i protecció, elements de
protecció, control i seguretat i accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 244

(ZERO EUROS)

€0,00UZ1027IC1 Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control
d'enllumenat comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva programació.
Incloent cablejat, subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i seguretat i
accessoris
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 245

(ZERO EUROS)

€0,00UZ1027II1 Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements terminals i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 246

(ZERO EUROS)

€0,00UZ1027IM1 Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització d'elements d'evacuació i extinció.
Incloent elements terminals i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 247

(ZERO EUROS)

€0,00UZ1027IS9 Instal·lació dels elements de camp i elements necessaris per a la instal·lació de la senyalització
conveccional i senyalització vertical lluminosa comptabilitzant l'element i els seus accessoris de
muntatge. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions tècniques, segons normativa
vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 248

(ZERO EUROS)



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 25Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€700,00UZ1039SD1 Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de senyals dèbils. Incloent
safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 249

(SET-CENTS EUROS)

€0,00UZ103APA1 Instal·lació d'extinció automàtica d'incendis amb aigua comptabilitzant els elements terminals i tots
els seus accessoris. Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 250

(ZERO EUROS)

€0,00UZ103APC1 Instal·lació de control d'accessos comptabilitzant els elements terminals, el softwatre de gestió i tots
els seus accessoris. Incloent tanques i torns, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 251

(ZERO EUROS)

€0,00UZ103APD1 Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i
els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 252

(ZERO EUROS)

€0,00UZ103APDC Instal·lació de detecció de CO comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els
elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 253

(ZERO EUROS)



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 26Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€2.000,00UZ103APE5 Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge, acumulació,
tractament i sobrelevació comptabilitzada des de l'escomesa fins al sistema de distribució interior.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i
tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa una partida alçada per a la següent instal·lació.

P- 254

(DOS MIL EUROS)

€0,00UZ103APR5 Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de seguretat
comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent cablejat,
subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 255

(ZERO EUROS)

€60.000,00UZ103APV1 Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des dels elements detetors, les unitats
electròniques i els elements d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de conducció i
pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 256

(SEIXANTA MIL EUROS)

Barcelona, Gener de 2012
L´autora del projecte

Mònica Batlle Carreras
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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uE441500N Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils laminats sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, L, LD, T, tubs perforats rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i/ fixacions mecàniques. Inclou ganxos amb
barres de 16 mm de diàmetre. Tot seguint determinació mesures interiors dels
plànols de muntatge de l'industrial de l'ascensor. Tot pintat amb dues capes
d'emprimació antioxidant i dues d'esmalt.

P- 1  €4.040,57

B44Z50AA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1.760,00000

Altres conceptes 2.280,57 €

m2E612BR1K Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 2  €31,76

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€7,48800

Altres conceptes 24,27 €

m2E7119785 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402
de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 3  €17,18

B7119080 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

€7,21600

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,30600
Altres conceptes 9,66 €

uE7J211X5 Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb morter Acuatec
Super o equivalent en forma de lechada. Es realitzaran mitges canyes
horitzontals i verticals amb morter de CP dosificació 1:3, sobre una lechada
de morter Katorce Super o equivalent, penetrant i impermeable i actuant a
més de pont d'unió. 
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a
primer requeriment d'import igual al presupost total de la impermeabilització
segons contracte i polissa de responsabilitat civil per 3 anys.

P- 4  €770,69

B8ZARUX5 Impermeabilització de la superfície del fossat amb morter Katorce Super en
forma de lechada. Es realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb
morter de CP dosificació 1:3, sobre una lechada de morter Katorce Super,
penetrant i impermeable i actuant a més de pont d'unió.

€639,50000

Altres conceptes 131,19 €

m2E7ZB03SC Impermeabilitzacio de llosa de subpressió amb acabat remolinat, mitjançant el
subministra i col.locació de dues capes de ''aquatek super'' o equivalent amb
el sistema sandwich, consistent el la col.locació d'una capa de pols d'aquatek
super amb una dotació de 0.75 kg/m2, sobre la capa de formigó de neteja i l'
armadura de base col.locada, i altre capa d'aquatek super amb una dotació
de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant l'adormiment i abans del
remolinat, solapaments de 0.30 cm d'amplada si cal diferents fases de
formigonat, tot realitzat per a personal especialitzat de l'empresa
subministradora, S'inclou la part proporcional del repicat de la trobada amb la
pantalla, la formació de mitges canyes i la impermeabilització fins a 50 cm
d'alçària i el segellat dels pous de bonbeig.
Inclou la garantia de reparació durant 10 anys materialitzada mitjançant aval a
primer requeriment d'import igual al presupost total de la impermeabilització
segons contracte i polissa de responsabilitat civil per 3 anys.

P- 5  €5,69

B7ZB02SC APLICACIÓ DE DUES CAPES DE ''AQUATEK SUPER'' EN LA
IMPERMEABILITZACIÓ DE LA LLOSES DE FONAMENTS. 

€5,52000

Altres conceptes 0,17 €

m2E811B2Q1 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a qualsevol
alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la norma
UNE-EN 998-1, deixat de regle preparat per a rebre aplacat o enrajolat. Inclou
la part proporcional d'arestes d'acer galvanitzat. 

P- 6  €13,08
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B0111000 Aigua €0,00710
B81111A0 Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons norma

UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm, en sacs
€2,21597

Altres conceptes 10,86 €

m2E824233G Enrajolat de parament vertical interior a qualsevol alçària amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant o mate, rajola de València, preu alt de 20x20 cm
col·locades a trencajuntes a l'estesa amb adhesiu per a rajola ceràmica
D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs
repercussió de cantoneres i finals amb cantoneres d'alumini. C.Amid.:
superfície teòrica de projecte.  

P- 7  €24,65

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color a escollir.

€0,36720

B0962024 Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 €6,66781
B0FH2173 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma

rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)
€9,04200

B81ZB9K0 Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes
de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament

€0,02225

Altres conceptes 8,55 €

m2E894J140 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura a la cola, amb acabat llis amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 8  €9,37

B89Z1000 Pintura a la cola €0,10231
Altres conceptes 9,27 €

m2E9C123ZZ Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x60 cm, preu superior (qualsevol
tipus de gra i color a escollir), col·locat a trencajunts en paviments i replans
d'escala a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i 1,5 mm de juntes, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens. Inclús estesa de dues beurades de color,
rebaixat, polit (amb un total de quatres pedres de 60-80-120 i 200) i abrillantat
i cristalitzat amb una classificació de lliscament segons normativa i projecte.
Inclou la part propocrcional de juntes de dilatació i retracció tipus Schlüter, la
banda perimetral i tapetes en canvis de paviment.
Inclou la formació del recrescut i anivellament de la base en pendent amb
morter de CP.

P- 9  €36,94

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm €0,62321
B9C123ZZ Terratzo llis de gra mitjà, de 60x30 cm, preu superior, per a ús interior

industrial. Inclou la part propocrcional de juntes de dilatació i retracció tipus
Schlüter, la banda perimetral i tapetes.

€14,04000

B9CZ2000 Beurada de color €1,23585
Altres conceptes 21,04 €

m2E9GZI001 Lliscat fi (amb helicòpter) amb addició de pols de quars al formigó dels sostres
o soleres, inclòs qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat d'obra
totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques
definides en Projecte i/o normativa CTE SU. C.Amid.: m2 de paviment
descomptant forats més grans d'1m2. Inclùs protecció front a cops i taques
durant tota l'obra.

P- 10  €2,93

B9GZ1210 Pols de quars de color gris €1,57632
Altres conceptes 1,35 €

mE9V2AA5K Esglaó de pedra artificial polida i abrillantada de gra mitja igual al del
paviment, d'una peça model americà (recte), amb un cantell polit i abrillantat i
amb 2 tires davanteres formades amb carreu i reomplertes de carborúndum,
de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 11  €53,66

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs €0,10000
B9CZ2000 Beurada de color €0,61600
B9V2AA50 Esglaó de pedra mitja, d'una peça model americà, amb un cantell polit i

abrillantat, i amb 2 tires davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample
€33,91500

Altres conceptes 19,03 €
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uEAQDFF04 FF-04. Porta interior de 80x210 cm formada per: Premarc de 58 mm de gruix
i amplada variable, de fusta de pi amb tractament antifongs. Marc d'acer tipus
''Myte'' de 15 cm d'amplària perfil TRI 10, pintat a l'esmalt; 1 full batent de 40
mm de gruix, laminat amb pannell HPL de 6 mm ambdues cares, interior de
poliestiè expandit i bastidor HPL; 3 fontisses d'acer inoxidable; Pany
''Tecnocolor'' amb pestell partit; Retenidor i Maneta tipus ''Vector'' de Tesa.
Completament col·locada i acabada

P- 12  €759,78

BAQDFF04 FF-04B. Porta interior de 80x210 cm formada per: Premarc de 58 mm de
gruix i amplada variable, de fusta de pi amb tractament antifongs. i 1 full
batent de 40 mm de gruix, laminat amb pannell HPL de 6 mm ambdues
cares, interior de poliestiè expandit i bastidor HPL.

€338,88000

BAZ2U01N Emmarcat per a porta d'1 full batent, d'acer tipus ''Myte'' de 15 cm d'amplària
perfil TRI 10, pintat a l'esmalt

€240,00000

BAZGF02N Ferramenta porta d'1 full batent: 3 fontisses d'acer inoxidable; Pany
''Tecnocolor'' amb pestell partit; Retenidor i  Maneta tipus ''Vector'' de Tesa.  

€35,54000

Altres conceptes 145,36 €

uEASA0002 RF-02. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer prelacat,
d'un full batent, marc tipus Z, d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL
segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm de
gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb clau. Elaborada en taller amb ajustament i
fixació a obra. Totalment col·locada.

P- 13  €973,46

BASA0002 RF-02 i RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer
prelacat, d'un full batent, marc tipus Z, d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt
amb RAL segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm de
gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb clau. Totalment col·locada.

€881,60000

Altres conceptes 91,86 €

uEASA002B RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer prelacat,
d'un full batent, marc tipus Z, d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL
segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm de
gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb clau. Elaborada en taller amb ajustament i
fixació a obra. Totalment col·locada.

P- 14  €973,46

BASA0002 RF-02 i RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer
prelacat, d'un full batent, marc tipus Z, d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt
amb RAL segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm de
gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb clau. Totalment col·locada.

€881,60000

Altres conceptes 91,86 €

m2EAVM1251 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal,
de 400 a 500 mm d'amplària, amb comandament manual, col·locada

P- 15  €127,92

BAVM1250 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal,
de 400 a 500 mm d'amplària, amb comandament manual

€120,16000

Altres conceptes 7,76 €

uEBB1200N Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 16  €35,98

BBM1200N Placa de 60 cm de diàmetre €21,00000
Altres conceptes 14,98 €

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

P- 17  €29,83

BBM12501 Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectora €15,03000
Altres conceptes 14,80 €

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

P- 18  €63,30

BBM13601 Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora €47,52000
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Altres conceptes 15,78 €

uEC1K1501 Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm, col·locat adherit
sobre tauler de fusta hidròfuga, encastat i segellat perimetral.

P- 19  €121,87

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

€1,45215

BC1K1500 Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm, col·locat adherit
sobre tauler de fusta hidròfuga, encastat i segellat perimetral.

€95,50000

Altres conceptes 24,92 €

m2ED5L2HG3 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

P- 20  €11,96

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,28000
BD5L2HG0 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de

polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2

€9,50250

Altres conceptes 2,18 €

uEE42Q01N Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre interior i 3
mts d'alçada, de xapa d'acer corten, de (en zones perforades i en zones
sense perforar) de 8 mm de gruix (10 mm de gruix en sostre), amb una
perforació del 35% diàmetre 15 cm. S'inclou el muret perimetral de formigó
armat, l'anella d'ancoratge, les pletines de recolzament i de rigiditzadors
necessaris, ancoratges amb tacs químics amb cargols d'acer inoxidable
C-100 M16, impermeabilització i tots els elements necessaris.

P- 21  €12.172,85

BE42Q01N Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre interior i 3
mts d'alçada, de xapa d'acer corten, de (en zones perforades i en zones
sense perforar) de 8 mm de gruix (10 mm de gruix en sostre), amb una
perforació del 35% diàmetre 15 cm, segons plànols. S'inclou el muret
perimetral de formigó armat, l'anella d'ancoratge, les pletines de recolzament
i de rigidització, ancoratges amb tacs químics amb cargols d'acer inoxidable
C-100 M16, impermeabilització i tots els elements necessaris.

€11.185,00000

Altres conceptes 987,85 €

uEEG411C6 Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conducte amb
condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat,
de 9,0 kW de potència frigorífica, de 2,56 kW de potència elèctrica total
absorbida , amb alimentació monofàsica de 230 V, amb una pressió
disponible de 50 Pa, amb 1 compressor scroll i vàlvula d'expansió electrònica
i fluid frigorífic R407C, col.locat.
Marca HIREF model HTS090

P- 22  €4.736,98

BEG411C6 Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conducte amb
condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i
termòstat, de 9,0 kW de potència frigorífica, de 2,56 kW de potència elèctrica
total absorbida , amb alimentació monofàsica de 230 V, amb una pressió
disponible de 50 Pa, amb 1 compressor scroll i vàlvula d'expansió electrònica
i fluid frigorífic R407C.
Marca HIREF model HTS090

€4.050,15000

Altres conceptes 686,83 €

uEEGAAI91 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
tangencial, comandament a distància i termòstat, de 2,64 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred i 3,1 kW en calor, de 960 W de potència
elèctrica total absorbida i un EER=3,38, amb alimentació monofàsica de 230
V, amb 1 compressor hermètic rotatiu per a tecnologia inverter, ventialdors de
tres velocitats, deflectors amb capacitat d'ajust i fluid frigorífic R410,
col.locada.
Marca AERMEC model EWI /CWI 091 H

P- 23  €1.126,50
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BEGAAI91 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus

mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
tangencial, comandament a distància i termòstat, de 2,64 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred i 3,1 kW en calor, de 960 W de potència
elèctrica total absorbida i un EER=3,38, amb alimentació monofàsica de 230
V, amb 1 compressor hermètic rotatiu per a tecnologia inverter, ventialdors
de tres velocitats, deflectors amb capacitat d'ajust i fluid frigorífic R410.
Marca AERMEC model EWI /CWI 091 H

€798,15000

Altres conceptes 328,35 €

uEEKP1501 Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl.lic i dos
finals de carrera, col.locats a comporta tallafocs

P- 24  €57,78

BEKP1500 Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl.lic i dos
finals de carrera

€43,43000

Altres conceptes 14,35 €

uEEKP4311 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300
mm d'amplària i 250 mm d'alçària col.locada entre els conductes

P- 25  €167,58

BEKP4310 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300
mm d'amplària i 250 mm d'alçària

€145,81000

Altres conceptes 21,77 €

uEEKP8411 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500
mm d'amplària i 300 mm d'alçària col.locada entre els conductes

P- 26  €189,16

BEKP8410 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500
mm d'amplària i 300 mm d'alçària

€166,76000

Altres conceptes 22,40 €

uEEKPXC25 Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de
planxa d'acer galvanitzat amb diametre de 250mm. col.locada entre els
conductes. Totalment muntada, instal·lada i posada en funcionament.

P- 27  €203,66

BEKPXC25 comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb
diametre de 250mm.

€172,40000

Altres conceptes 31,26 €

uEEKPXC40 Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de
planxa d'acer galvanitzat amb diametre de 400mm. col.locada entre els
conductes. Totalment muntada, instal·lada i posada en funcionament.

P- 28  €217,00

BEKPXC40 comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb
diametre de 400mm.

€185,35000

Altres conceptes 31,65 €

uEEMJPA16 Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de baixa
pressió d'acoplament directe. construït per caixa d'acer galvanitzat de gran
gruix aïllat amb escuma de melanina no inflamable (m0), amb brides en
aspiració i descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic
regulable. per a un cabal màxim de 390 m3/h.amb reostat de control de cabal.
IP 54.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat, incloent
regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB 160

P- 29  €567,54

BEJXS001 Regulador de velocitat per a motors monofàsics €255,00000
BEMJPA16 Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de baixa

pressió d'acoplament directe. construït per caixa d'acer galvanitzat de gran
gruix aïllat amb escuma de melanina no inflamable (m0), amb brides en
aspiració i descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic
regulable. per a un cabal màxim de 390 m3/h.amb reostat de control de
cabal. IP 54.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat, incloent
regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB 160

€215,55000

BEWMB100 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrifug per a penjar en
sostre, tipus 2

€17,13000
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Altres conceptes 79,86 €

uEEMJPA27 Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de baixa
pressió d'acoplament directe. construït per caixa d'acer galvanitzat de gran
gruix aïllat amb escuma de melanina no inflamable (m1), amb brides en
aspiració i descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic
regulable. per a un cabal màxim de 900 m3/h.amb reostat de control de cabal.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat, incloent
regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB PLUS 250

P- 30  €698,40

BEJXS001 Regulador de velocitat per a motors monofàsics €255,00000
BEMJPA27 Caixa de ventilació centrifuga de baixa pressió d'acoplament directe.

construït per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma de
melanina no inflamable (m1), amb brides en aspiració i descarrega amb junta
d'estanqueitat. amb motors monofàsic regulable. per a un cabal màxim de
900 m3/h.a
incloent embocament a conductes. 
MARCA S&P MODEL CAB PLUS 250

€342,60000

BEWMB100 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrifug per a penjar en
sostre, tipus 2

€17,13000

Altres conceptes 83,67 €

uEF118223 Partida alçada pels tubs de connexióP- 31  €10.000,00

Sense descomposició 10.000,00 €

mEG31G2XX Placa de zona videovigilada segons instrucció 1/2009 de 10 de febrer
col·locada en zones d’accés abans de la zona videovigilada.

P- 32  €4,02

BG31G2XX Placa de zona videovigilada segons instrucció 1/2009 de 10 de febrer
col·locada en zones d’accés abans de la zona videovigilada.

€3,27000

Altres conceptes 0,75 €

mEG31G2XY Placa homologada amb baix relleu H o D (home/dona) per a serveis higiènics
adaptats segons fitxa 1.2.8 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Instal·lada

P- 33  €2,87

BG31G2XY Placa homologada amb baix relleu H o D (home/dona) per a serveis higiènics
adaptats segons fitxa 1.2.8 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya

€2,15000

Altres conceptes 0,72 €

uEG64GE40 Subministre i col·locació de control automàtic d'enllumenat per a compliment
de CTE DB HE composat per cèl·lula detectora de nivell d'il·luminació,
controladors automàtics, interface, bus de control, botoneres i tots els
elements necessaris per el correcte funcionament, connexió i comprovació, i
l'enginyeria de posada en marxa.
Marca LUTRON o equivalent.

P- 34  €4.481,74

BG61GE43
Botonera de control

€2.500,00000

BG61GE45 Controlador LIGHTGATE Plus, per a balastes DALI
Marca TRILUX, model LMS BAG LGP controller LGC-ES01/L/D

€281,00000

BG61GE46 Sensor de llum diurna 
Marca TRILUX, model LMS BAG LGP Sensor LGS-RPL/S

€248,00000

BG61GE47 Interface de control €150,00000
BG61GE50 Alimentació bus €300,00000
BG6ZGE41 Enginyeria de programació de tots els mòduls. Comprobació i xequeig de

funcions. Documentació i desenvolupament de projectes.
€450,00000

Altres conceptes 552,74 €

uEGC53A00 SAI trifàsic de 9 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador
estàtic electrònic de 9 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor
estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per
a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega
Marca Riello model PWP9 o similar

P- 35  €4.257,90
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BGC53A00 SAI trifàsic de 9 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador

estatic electrònic de 9 kVA de potència, un rectificador-carregador, un
inversor estatic (pwm), by-pass estatic, by-pass de manteniment, sistema de
control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermetica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega

Marca Riello model PWP9 o similar homologat per BSM

€3.965,00000

Altres conceptes 292,90 €

uEH11STQ3 Subministrament i col·locació de llumenera fluorescent per a instal·lació
suspesa o superficie amb cables d'acer regulables, amb cos d'alumini extruït,
de 940mm de longitud, amb 1 tub fluorescent T5 de 39W, difusor òpal i equip
electrònic d'encesa inmediata. Incloent làmpada, equips de connexió i
encesa, suports i accessoris. Color a definir per D.F. Totalment muntada,
connexionada i deixada en funcionament.
Marca/Model STI/QUADRA 940mm  T5-39W rf.QUD139H

P- 36  €194,15

BH11STQ3 Llumenera fluorescent per a instal·lació suspesa o superficie amb cables
d'acer regulables, amb cos d'alumini extruït, de 940mm de longitud, amb 1
tub fluorescent T5 de 39W, difusor òpal i equip electrònic d'encesa inmediata.
Incloent equips de connexió i encesa, suports i accessoris. Color a definir per
D.F. 
Marca/Model STI/QUADRA 940mm  T5-39W rf.QUD139H

€167,40000

BHU81239 Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 1850mm de llargària, de39W
de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

€7,95000

BHW11000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents,
muntats encastats, incloent accessoris de suportació.

€0,48000

Altres conceptes 18,32 €

uEH21PSI1 Subministrament i col·locació de llumenera encastable per a 2 lampades
fluorescents PL-L 36W amb possibilitat d'incorporar 3 òptiques OLC. Incloent
sistemes de connexió, làmpades i accessoris de muntatge. Totalment
muntada encastada en cel ras formant linies contínues, connectada i deixada
en funcionament.
Marca PHILLIPS model TBS330 rf 630748 00

P- 37  €150,86

BH21PSI1 Llumenera encastable per a 2 lampades fluorescents PL-L 36W amb
possibilitat d'incorporar 3 òptiques OLC. Incloent sistemes de connexió i
accessoris de muntatge. 
Marca PHILLIPS model TBS330 rf 630748 00

€130,13000

BHU81134 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W
de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

€5,78000

Altres conceptes 14,95 €

uEH21PST1 Subministrament i col·locació de llumenera de superficie per a 2 lampades
fluorescents PL-L 36W amb possibilitat d'incorporar optiques a definir per DF.
Incloent sistemes de connexió, làmpades i accessoris de muntatge. Totalment
muntada  formant linies contínues, connectada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TCS398 rf 630083 00

P- 38  €188,93

BH21PST1 Llumenera de superficie per a 2 lampades fluorescents PL-L 36W amb
possibilitat d'incorporar optiques a definir per DF. Incloent sistemes de
connexió i accessoris de muntatge. Totalment muntada formant linies
contínues, connectada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TCS398 rf 630083 00

€167,09000

BHU81134 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W
de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

€5,78000

Altres conceptes 16,06 €

uEH2DIZR1 Subministrament i col·locació de llumenera per encastar tipus downlight de
policarbonat equipada amb làmpada fluorescent de 2x32W, amb cercle
enbellidor blanc, cercle de soport blanc i difussor opal. Inclou làmpada , trafo i
balastre electrònic no regulable. Totalment muntada, connexionada i deixada
en funcionament.
Marca INDELUZ model RODAS 37476.00, blanc

P- 39  €126,97
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BH2DIZR1 Llumenera per encastar tipus downlight de policarbonat equipada amb

làmpada fluorescent de 2x32W, amb cercle enbellidor blanc, cercle de soport
blanc i difussor opal. Inclou trafo i balastre electrònic no regulable. 
Marca INDELUZ model RODAS 37476.00, blanc

€105,49000

BHU82633 Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 32 W de potència màxima,
230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000
K i un grau de rendiment de color Ra=82

€9,34000

Altres conceptes 12,14 €

uEH32AS13 Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per paraments
verticals amb difusor opal, equipada amb dos làmpades TCL 18W . Incloses
làmpades, equips de connexió, i accesoris. Totalment muntada,
connexionada i deixada en funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5

P- 40  €57,39

BH32AS14 Llumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor opal, equipada
amb dos làmpades TCL 18W amb mòdul d'emergència. Incloses làmpades,
equips de connexió.
Marca ASTRO model OMC-132/5

€40,12000

BHWB1001 Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplic €1,67000
Altres conceptes 15,60 €

uEH32AS14 Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per paraments
verticals amb difusor opal, equipada amb dos làmpades TCL 18W amb mòdul
d'emergència. Incloses làmpades, equips de connexió i d'emergència.
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5

P- 41  €118,16

BH32AS14 Llumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor opal, equipada
amb dos làmpades TCL 18W amb mòdul d'emergència. Incloses làmpades,
equips de connexió.
Marca ASTRO model OMC-132/5

€40,12000

BH6ZAS10 ADAPTADOR D'EMERGÈNCIA PER A LLUMENERES FLOURESCENTS
DE FINS A 36W AMB CARREGADOR, CONMUTACIÓ, BATERIA CD Ni-Cd,I
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, MODEL DAD12.1536,
MARCA ASTRO.

€59,00000

BHWB1001 Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplic €1,67000
Altres conceptes 17,37 €

uEH32BJA1 Subministrament i col·locació de llumenera tipus aplic oval IP44 classe I
equipat amb làmpada TC de 7W. Totalment muntada, connexionada i deixada
en funcionament.
Marca BJC model APLIQUE OVAL CON PROTECCION.

P- 42  €34,13

BHB2BJA1 Llumenera tipus aplic oval amb protecció ip44 classe I equipat amb làmpada
TC de 7W. 
Marca BJC model APLIQUE OVAL CON PROTECCION.

€26,80000

Altres conceptes 7,33 €

uEH61E864 Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització
rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent
de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 450 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 90 m2, amb un grau de protecció IP 42. Color a definir per DF.
Totalment col.locat enrasat en sostre o paret, connectada i deixada en
funcionament.
Marca DAISALUX, model HYDRA N10S amb caixa ref. KET HYDRA ó KEP
HYDRA

P- 43  €88,95

BH61E864 Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 450 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 90 m2, amb un
grau de protecció IP 42. Color a definir per DF.

Marca DAISALUX, model HYDRA N10S amb caixa ref. KET HYDRA ó KEP
HYDRA

€73,21000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,48000



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 15,26 €

uEH61EN61 Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització
rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent
de 11 W de potència i làmpada de senyalització led, flux aproximat de
583lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de
116 m2, amb un grau de protecció IP 44, col.locat superficialment. Inclou
lampada, equips i accesoris. Color a definir per DF.
Totalment colocada, montada i deixada en funcionament. 
Marca DAISALUX, model NOVA rf. NOVA N11

P- 44  €93,63

BH61EN61 Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 11 W de potència i
làmpada de senyalització led, flux aproximat de 583lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 116 m2, amb un grau
de protecció IP 44, col.locat superficialment. Inclou lampada, equips i
accesoris. Color a definir per DF.
Marca DAISALUX, model NOVA rf. NOVA N11

€84,09000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,48000
Altres conceptes 9,06 €

uEHA1TXR1 Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta industrial equipada
amb fluorescent de 36W i reactància electrònica amb protecció de cebadors i
arrancador amb carcassa. Inclosos accessoris de muntatge, làmpades i
balastres electrònics. Totalment muntada, conexionada i deixada en
funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 1x36w

P- 45  €46,53

BHA1TXR1 Llumenera tipus regleta industrial equipada amb fluorescent de 36W i
reactància electrònica amb protecció de cebadors i arrancador amb
carcassa. Inclosos accessoris de muntatge i balastres electrònics. 
Marca TRILUX model RIDO55 1x36w

€25,85000

BHU81134 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W
de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

€2,89000

BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents €2,92000
Altres conceptes 14,87 €

uEHA1TXR2 Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta industrial equipada
amb 2 fluorescents de 36W i reactància electrònica amb protecció de
cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos accessoris de muntatge,
làmpades i balastres electrònics. Totalment muntada, conexionada i deixada
en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 2x36w

P- 46  €53,81

BHA1TXR2 Llumenera tipus regleta industrial equipada amb 2 fluorescents de 36W i
reactància electrònica amb protecció de cebadors i arrancador amb
carcassa. Inclosos accessoris de muntatge i balastres electrònics. Totalment
muntada, conexionada i deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 2x36w

€30,03000

BHU81134 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W
de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

€5,78000

BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents €2,92000
Altres conceptes 15,08 €

uEHA1ZAP2 Subministrament i col·locació de llumenera industrial amb reflector simètric i 2
tubs fluorescents de 36 W, amb carcassa de poliester reforçat amb fibra de
vidre i difusor de policarbonat, per a instal·lar suspesa o fixada a sostre, IP65,
muntada amb reactància electrònica. Incloent làmpades, equips de connexió i
accessoris de muntatge. 
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ZALUX, model PEP, rf PEP236

P- 47  €64,93
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BHA1ZAP2 Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W,

amb carcassa de poliester reforçat amb fibra de vidre i difusor de
policarbonat, per a instal·lar suspesa o fixada a sostre, IP65, muntada amb
reactància electrònica. 
Incloent equips de connexió i accessoris de muntatge. 
Marca ZALUX, model PEP, rf PEP236

€46,32000

BHU81134 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W
de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

€5,78000

BHWA1000 Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs
fluorescents

€1,23000

Altres conceptes 11,60 €

UEJ13R035 Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada de 520 x 410,
de color blanc, col·locat sobre peu. Inclosos peu, suports, accessoris i segellat
amb silicona. Totalment muntat i connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 325394.

P- 48  €52,31

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

€0,36200

BJ13R035 Lavabo de porcellana vitrificada de 520 x 410, de color blanc, col·locat sobre
peu. Inclosos suports i accessoris.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 325394.

€19,47000

BJ1ZR032 Pedestal blanc, referència 331300, de la marca ROCA sèrie VICTORIA €17,16000
Altres conceptes 15,32 €

uEJ14R032 Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana de tanc baix, de color
blanc, amb sortida horitzontal, seient, tapa especial i tanc amb mecanisme
polsador. Inclòs joc de fixacions, accessoris i segellat amb silicona. Totalment
muntat i connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 342300.

P- 49  €131,08

BJ14R032 Inodor de porcellana de tanc baix, de color blanc, amb sortida horitzontal.
Inclòs joc de fixacions, accessoris.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 342300.

€28,87000

BJ14R200 Seient i tapa lacats, bisagras d'acer inoxidable, per a inodor.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 801300.

€22,87000

BJ14R201 Tanc amb tapa i mecanisme polsador enrasat interruptible.
Marca ROCA, sèrie VICTORIA, referència 341395.

€47,54000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques €0,38750
Altres conceptes 31,41 €

UEJ16R001 Subministrament i col·locació d'urinari de porcellana vitrificada amb evacuació
sifònica i alimentació integrada, de color blanc, col·locat amb fixacions murals
i connectat a un ramal, inclou maniguet d'alimentació, tap de neteja, joc de
fixacions i segellat amb silicona. Totalment muntat i connexionat a la xarxa
d'evacuació.
Marca ROCA model MURAL referència 353330001.

P- 50  €154,78

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

€0,36200

BJ16R001 Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació
integrada, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a un
ramal, inclou maniguet d'alimentació, tap de neteja i joc de fixacions.
Marca ROCA model MURAL referència 353330001.

€121,97000

Altres conceptes 32,45 €

uEJ2ZA001 Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format
per aixeta de jardí, amb connexió per a mangeura muntada superficialment,
de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada
roscada de 1/2´´, instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb
tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del material
al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica.
Totalment muntada connectada i connexionada

P- 51  €79,65

BJ2Z1121 Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

€11,50000

BJ2ZAX01 Caixa de plàstic de 250x250 mm per a encastar en murs €12,25000
BJ2ZAX02 Tapa acer inoxidable 250x250 amb marc i clau €45,30000
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Altres conceptes 10,60 €

uEJ36B7NG Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un
ramal de PVC

P- 52  €8,22

BJ36B7NG Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al ramal de PVC

€2,46000

Altres conceptes 5,76 €

UEJ42M003 Subministrament i col·locació de dosificador de sabó Medicolor d'acer
inoxidable AISI 304, amb indicador de volum i capacitat de 0,6 litres.
Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS referència DJ0051CS

P- 53  €51,61

BJ42M003 Dosificador de sabó d'acer inoxidable AISI 304 vertical. Medicolor acabat
satinat. Amb capacitat de 0,6 L
Marca MEDICLINICS referència DJ0051CS

€41,66000

Altres conceptes 9,95 €

uEJ43000G Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb clau. Model
DJ0106CS de Mediclinics. Totalment col·locat. 

P- 54  €49,50

BJ43000G Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb clau. Model
DJ0106CS de Mediclinics. 

€39,73000

Altres conceptes 9,77 €

uEJ43001G Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model PRO-783 CS de
Mediclinic. Totalment col·locat. 

P- 55  €38,90

BJ3U001G Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model PRO-783 CS de
Mediclinic. 

€30,48000

Altres conceptes 8,42 €

UEJ43M002 Subministrament i col·locació de dispensador de paper higiènic, d'acer
inoxidable, acabat satinat, amb capacitat per a tres rotllos, de dimensions 380
x 116 x 130 mm. Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS, referència PR0781CS (73007CS).

P- 56  €44,15

BJ43M002 Dispensador de paper higiènic, d'acer inoxidable, acabat satinat, amb
capacitat per a tres rotllos, de dimensions 380 x 116 x 130 mm.
Marca MEDICLINICS, referència PR0781CS (73007CS).

€34,42000

Altres conceptes 9,73 €

uEJ46U003 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, moel BAIO90CS de Mediclinics
o equivalent, amb kit anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat. 

P- 57  €82,18

BJ46U003 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, moel BAIO90CS de Mediclinics
o equivalent, amb kit anticonductivitat elèctrica. 

€72,50000

Altres conceptes 9,68 €

uEJ46U020 Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de Mediclinics
o equivalent amb kit anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat.

P- 58  €128,40

BJ46U020 Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de
Mediclinics o equivalent amb kit anticonductivitat elèctrica. 

€108,00000

Altres conceptes 20,40 €

uEJAA1311 Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat,
amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà,
col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
Marca FAGOR, model M-150 N3

P- 59  €583,66

BJAA1310 Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat,
amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà
Marca FAGOR, model M-150 N3

€440,00000

Altres conceptes 143,66 €
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uEL79IBS2 Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria integrada en forat de
la casa KONE (monospace) sèrie C5 o equivalent, per a 8 persones (630 kg),
1,00 m/s, regulada electrònicament per frequència variable V3F, 4 parades,
maniobra universal simple i sistema de control i transmisió sèrie LCE de kone,
portes d'accès PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes interiors:
110/120 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer inoxidable
satinat, amb cortina fotoelèctrica en marcs de les mateixes. 3 passamans
d'acer inoxidable, parets d'acer inox folrat de fórmica, front de porta d'acer
inox, mirall en una paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb fluorescents,
paviment a escollir i sòcol d'acer inoxidable. revestiment confort. Kit de bateria
d'emergència, equip d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma
d'emergència, medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces).
Botoneres de pisos braïlle amb pulsadors amb indicador de sentit, display
numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon i pany i
clau per trucada prioritària. Queden inclosos els elements com: ganxo per
muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells
metàl·lics sobre les portes etc...i els revestiments exteriors de cabina, de
revestit del mur superior i els remats vistos amb acer inoxidable. S'inclou la
connexió telefónica, quadre i instal·lació eléctrica, reixa ventilació, il·luminació
nucli ascensor, les ajudes de paleta necessàries, projecte, legalitzacions i
permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any de manteniment.

P- 60  €29.688,46

BL79I00Z Materials per a ascensor elèctric d'adherència per a minusvalids sense
cambra maquines, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 4 parades, maniobra universal simple, portes
d'acces corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
d'acer inoxidable, cabina amb portes corredisses automatiques d'acer
inoxidable i qualitat alta

€16.320,00000

Altres conceptes 13.368,46 €

UEM11N003 Subministrament i col·locació de detector de monóxid de carbonI, compost
per; cap detector, sòcal de connexió i suplement de fixació per entrada directa
de tub. Sensor tipus semiconductor. 
Totalment instal·lat i programat.
Model KM170. Marca:UTC

P- 61  €55,93

BM11N003 Subministrament i col·locació de detector de monóxid de carbonI, compost
per; cap detector, sòcal de connexió i suplement de fixació per entrada
directa de tub. Sensor tipus semiconductor. 
Totalment instal·lat i programat.

Model KM170. Marca:UTC

€43,88000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,28000
Altres conceptes 11,77 €

uEM11NA72 Subministrament i col·locació de detector termovelocimetric amb sortida a
indicador remot, UNE 23-007 secció 5. Disposa de'una sortida per connectar
un indicador remot.
Especificacions:
Tensió de treball: de 16 a 28 *VCC
Consum de corrent:
Inactiu a 24 *VCC: < 100 µA
Alarma a 24 *VCC: < 100 dt.
Dimensions (a x Ø): 60 mm x 108 mm
Totalment muntat i programat.
Marca UTC model KV210P

P- 62  €24,39
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BM11NA72 Subministrament i col·locació de detector termovelocimetric amb sortida a

indicador remot, UNE 23-007 secció 5. Disposa de'una sortida per connectar
un indicador remot.
Especificacions:

Tensió de treball: de 16 a 28 *VCC
Consum de corrent:
Inactiu a 24 *VCC: < 100 µA
Alarma a 24 *VCC: < 100 dt.
Dimensions (a x Ø): 60 mm x 108 mm

Totalment muntat i programat.
Marca UTC model KV210P

€11,46000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,28000
Altres conceptes 12,65 €

uEM12IN96 Subministrament i col·locació de central de detecció de Monóxid de carboni
de 3 zones. Capacitat de 15 detectors per zona cablejats a tres fils de 1,5mm.

Incloent 1 mòdul d'ampliació per a una zona per a poder traballar amb cinc
zones. 
Totalment instal·lada i programada.
Model KM260/ 3R3-09 Marca: UTC

P- 63  €604,98

BM12IN95 Subministrament i col·locació de central de detecció de Monóxid de carboni
de 3 zones ampliable a 5 zones. Capacitat de 15 detectors per zona cablejats
a tres fils de 1,5mm. 
Incloent 1 mòdul d'ampliació per a una zona per a poder traballar amb cinc
zones. 

Totalment instal·lada i programada.
Model KM260/ 3R3-09 Marca: UTC

€536,19000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció €0,47000
Altres conceptes 68,32 €

uEM12NA11 Subministrament i col·locació de central de detecció d'incendis convencional
de 16 zones x 20 detectors / zona, microprocesades muntada en xassís
metàl·lic i carcassa de plàstic amb capacitat per allotjar 2 bateries. Inclós dues
bateries de 12 V. i 7,2 A.h i programa de configuració corresponent.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.
Marca UTC mod. NK708

P- 64  €459,82

BM12NA11 Subministrament i col·locació de central de detecció d'incendis convencional
de 16 zones x 20 detectors / zona, microprocesades muntada en xassís
metàl·lic i carcassa de plàstic amb capacitat per allotjar 2 bateries. Inclós
dues bateries de 12 V. i 7,2 A.h i programa de configuració corresponent.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.
Marca UTC mod. NK708

€275,98000

BMY12022 sdgsdgsd €3,40000
EM12N900 BS-127N  BATERIA 12 V. 7,2 AH €35,78000

Altres conceptes 144,66 €

uEM12NA12 Subministrament i col·locació de Font d'alimentació externa 
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 7,5 A 216 W

CAIXA FONT 9039 + FONT 27V 5,6A 9030
CAIXA SUPORT PER A FONT DUES BAT 7A.Caixa per allotjar les fonts
d'alimentació,amb espai per a bateries de 7 Ah (00001180) (no
incloses).Disposa de pilot de supervisio per Fo.230 *Vca.
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 5,6 A 162 W Inclòs carregador.
Inclòs carregador.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.

ref WOOO9031 marca LPG

P- 65  €465,58
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BM12NA12 Subministrament i col·locació de Font d'alimentació externa 

FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 7,5 A 216 W

CAIXA FONT 9039 + FONT 27V 5,6A 9030
CAIXA SUPORT PER A FONT DUES BAT 7A.Caixa per allotjar les fonts
d'alimentació,amb espai per a bateries de 7 Ah (00001180) (no
incloses).Disposa de pilot de supervisio per Fo.230 *Vca.
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 5,6 A 162 W Inclòs carregador.
Inclòs carregador.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.

ref WOOO9031 marca LPG

€399,02000

EM12N900 BS-127N  BATERIA 12 V. 7,2 AH €35,78000
Altres conceptes 30,78 €

uEM13NAB1 Subministrament i col·locació de sirena interio en policarbonat color vermell
consum 24 Vcc / 4-41mA  
Alimentació: 17 - 60 VDC  consum: 4 - 41mA @ 24 VDC
94 to 106dB(A)
Nombre de tons: 32
Dimensions (Ø x D):100 x 81 mm
Pes: 215g / Color: Vermell
Totalment muntada i conexionada
Marca UTC model AS363

P- 66  €65,75

BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes €0,47000
BN13NAB1 Subministrament i col·locació de sirena interio en policarbonat color vermell

consum 24 Vcc / 4-41mA  
Alimentació: 17 - 60 VDC  consum: 4 - 41mA @ 24 VDC
94 to 106dB(A)
Nombre de tons: 32
Dimensions (Ø x D):100 x 81 mm
Pes: 215g / Color: Vermell

Totalment muntada i conexionada
Marca UTC model AS363

€52,80000

Altres conceptes 12,48 €

uEM14N011 Sirena electrònica color vermell, Inclou base de muntatge en superficie, grau
de protecció ambiental Totalment muntada i programada.
Marca:UTC o similar/equivalent.

P- 67  €97,80

ANSE4 Sirena electrònica color vermell, Inclou base de muntatge en superficie, grau
de protecció ambiental Totalment muntada i programada.

Marca:UTC o similar/equivalent.

€74,64000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,28000
NBSB Base rodona. €4,20000

Altres conceptes 18,68 €

uEM24VK55 Lloc de control de ruixadors de 3´´ de diàmetre, unió ranura i ranura, per a
col·locar en posició vertical, format per vàlvula de retenció i alarma de ferro
colat, trim d'acer galvanitzat i cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de control de ruixadors a
xarxa de distribució d'aigua.

P- 68  €2.812,57

BM24VK55 Lloc de control de ruixadors de 3´´ de diàmetre, unió ranura i ranura, per a
col·locar en posició vertical, format per vàlvula de retenció i alarma de ferro
colat, trim d'acer galvanitzat i cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de control de ruixadors a
xarxa de distribució d'aigua.

€1.944,41000

BM24VK56 Lloc de control de ruixadors de 4´´ de diàmetre, unió ranura i ranura, per a
col·locar en posició vertical, format per vàlvula de retenció i alarma de ferro
colat, trim d'acer galvanitzat i cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de control de ruixadors a
xarxa de distribució d'aigua.

€356,56000
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BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics €0,80000

Altres conceptes 510,80 €

uEM25VKN1 Subministrament i col·locació vàlvula de probes i neteja per a sistemes de
automàtics d'extinció d'incendis. Format per els següents elements:
* Punt de prova/neteja de 1´´ amb orifici de prova de 1/22 incloent vàlvula de
seguretat de 12 bar, presa per a pressòstat i bypas
* Manòmetre per aigua 0-16 bar 1/4´´
* Reducció galvànica per a connexióde 1/2´´ a 1/4´´
Totalment muntat i connectat, incloent accessoris de connexionat i proves
d'estanqueitat.
Anber-Globe

P- 69  €145,30

BM25VKN1 Vàlvula de probes i neteja per a sistemes de automàtics d'extinció d'incendis
de . Format per els següents elements:
* Punt de prova/enteja de 1´´ amb orifici de prova de 1/22 incloent vàlvula de
seguretat de 12 bar, presa per a pressòstat i bypas
* Manòmetre per aigua 0-16 bar 1/4´´
* Reducció galvànica per a connexióde 1/2´´ a 1/4´´
Incloent accessoris de connexionat i proves d'estanqueitat.
Marca VIKING o similar

€94,40000

Altres conceptes 50,90 €

uEMD6N200 Partida alçada pels cables de connexióP- 70  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

uEMD6N216 Partida alçada per a cables de connexióP- 71  €8.000,00

Sense descomposició 8.000,00 €

uEMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 72  €9,83

BMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de sistemes de protecció
contraindendis, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, fixada mecànicament

€3,21000

Altres conceptes 6,62 €

uEMDBU008 Subministrament i instal.lació de rótul tipus banderola a dues cares, carcassa
en acer inoxidable a força d'angles i platina soldats, frontal d'alumini,
il·luminació interior mitjançant tubs fluorescents.
*LLIURE / *COMPLET en *leds d'alta lluminositat, amb *fotocélula d'ajust
automàtic a la lluminositat ambiental, visera d'alumini negre. Logo B:*SM
Banderola,pal,ancoratge i cel.lula fotoelèctrica. 
Dim.800 x 1.000 mm.
Totalment instal.lat i muntat.
Fabricant : FERO S.A

P- 73  €2.936,08

BMDBU008 Subministrament i instal.lació de rótul tipus banderola a dues cares, carcassa
en acer inoxidable a força d'angles i platina soldats, frontal d'alumini,
il·luminació interior mitjançant tubs fluorescents.
*LLIURE / *COMPLET en *leds d'alta lluminositat, amb *fotocélula d'ajust
automàtic a la lluminositat ambiental, visera d'alumini negre. Logo B:*SM
Banderola,pal,ancoratge i cel.lula fotoelèctrica. 
Dim.800 x 1.000 mm.

Totalment instal.lat i muntat.
Fabricant : FERO S.A

€2.766,06000

Altres conceptes 170,02 €

uEMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 74  €13,20

BMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

€6,48000
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Altres conceptes 6,72 €

uEMDBU050 Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 650x150 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament.
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF

P- 75  €23,50

BMDBU050 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 650x150 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

€16,48000

Altres conceptes 7,02 €

uEMDBUS00 Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació
vertical de trànsit Ø500 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE
i DIN, fixada mecànicament

P- 76  €46,51

BMDBUS00 Placa de senyalització interior per a indicació vertical de trànsit Ø500 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

€32,48000

Altres conceptes 14,03 €

uEMDBUS01 Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a indicació
vertical de trànsit tipus MOPU Ø600 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 77  €50,63

BMDBUS01 Placa de senyalització interior per a indicació vertical de trànsit tipus MOPU
Ø600 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a
fixar mecànicament

€36,48000

Altres conceptes 14,15 €

uEMDBUS02 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs
fluorescents i plaques PMMA de mides 440x220mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

P- 78  €316,83

BMDBUS02 Rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de
mides 440x220mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

€286,48000

Altres conceptes 30,35 €

uEMDBUS03 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs
fluorescents i plaques PMMA de mides 620x220mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

P- 79  €378,63

BMDBUS03 Rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de
mides 660x220mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

€346,48000

Altres conceptes 32,15 €
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uEMDBUS04 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs
fluorescents i plaques PMMA de mides 720x480mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

P- 80  €461,03

BMDBUS0 Rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de
mides 760x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

€426,48000

Altres conceptes 34,55 €

uEMDBUS15 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs
fluorescents i plaques PMMA de mides 720x480mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips per senyalar places de recàrrega de vehicles
elèctrics a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

P- 81  €449,57

BMDBUS15 Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior amb tubs
fluorescents i plaques PMMA de mides 720x480mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips per senyalar places de recàrrega de vehicles
elèctrics a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb banderola esquerra
o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

€415,35000

Altres conceptes 34,22 €

uEMDW300C Subministrament i instal·lació de pany elèctric per encastar d'alumini, 3000N
monitoritzat. 
Dimensions: 228x38x27mm.
Incloent font alimentació estabilitzada i passacables antivandalic. 
Totalment muntat i connexionat.
Mod. mod FE322 GE Security  o equivalent.

P- 82  €106,98

BMDW103C Passacables antivandàlic

Marca ARCON ref.10312

€23,73000

BMDW200C Subministrament i instal·lació de pany elèctric per encastar d'alumini, 3000N
monitoritzat. 
Dimensions: 228x38x27mm.
Incloent font alimentació estabilitzada i passacables antivandalic. 

Totalment muntat i connexionat.
Mod. mod FE322 GE Security  o equivalent.

€73,80000

Altres conceptes 9,45 €

1EMDW935A Subministrament i col.locació de lector de matricules que permet el
reconeixement de matricules per realitzar el control de accés, per carril fins a
3,5m. Conexió a xarxa TCP / IP. 
Llicència software IP_PLATE
Concentrador equips lectura
Equip (càmera) de lectura INNOVA OSIRIS VIA
amb 3 camares entrada i sortida rotacional i sortida aparcament planta
soterrani 2
Connexionat i posada en marxa matricules
Totalment instal.lat i en funcionament

P- 83  €17.796,55
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BMDW935A Subministrament i col.locació de lector de matricules que permet el

reconeixement de matricules per realitzar el control de accés, per carril fins a
3,5m. Conexió a xarxa TCP / IP. 

Llicència software IP_PLATE
Concentrador equips lectura
Equip (càmera) de lectura INNOVA OSIRIS VIA
amb 3 camares entrada i sortida rotacional i sortida aparcament planta
soterrani 2
Connexionat i posada en marxa matricules

Totalment instal.lat i en funcionament

€17.232,76000

Altres conceptes 563,79 €

UEMEBSB01 Subministrament i instal.lació de Barrera elegance de les seguents
característiques:
· Braç fix
· Control per microprocessador
· Motor d'1/2 C.V. (a.c.)
· Temps de maniobra < 1 *seg.
Inclou detector de presencia mitjançant llaç inductiu i kit d'articulació de
barrera.
Totalment muntat, instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 84  €2.595,78

BMEBSB01 Subministrament i instal.lació de Barrera elegance de les seguents
característiques:
· Braç fix
· Control per microprocessador
· Motor d'1/2 C.V. (a.c.)
· Temps de maniobra < 1 *seg.
Inclou detector de presencia mitjançant llaç inductiu i kit d'articulació de
barrera.
Totalment muntat, instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€2.328,45000

Altres conceptes 267,33 €

UEMEBSB02 Subministrament i instal.lació de emissor de tiquets BL CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar *interfonos IP de
Commend. 
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 85  €9.541,80

BMEBSB02 Subministrament i instal.lació de emissor de tiquets BL CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet

Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar *interfonos IP de
Commend. 

Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€8.841,38000

Altres conceptes 700,42 €
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UEMEBSB05 Subministrament i instal.lació de caixer automàtic ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14 monedas devolución
de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT para información
en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 86  €26.716,17

BMEBSB05 Subministrament i instal.lació de caixer automàtic ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14 monedas devolución
de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT para información
en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21

Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€24.681,03000

BMEBSB07 Subministrament i instal.lació de caixer automàtic ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14 monedas devolución
de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT para información
en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21

Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€750,00000

Altres conceptes 1.285,14 €

UEMEBSB06 Subministrament i instal.lació de validador de tiquets ref. CVTAI 
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra
· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar interfonos IP de
Commend. 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 87  €9.541,80

BMEBSB06 Subministrament i instal.lació de validador de tiquets ref. CVTAI B LATERAL

Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra
· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar interfonos IP de
Commend. 
Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€8.841,38000

Altres conceptes 700,42 €

UEMEBSB07 Subministrament i instal.lació de caixer automàtic 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 88  €36.051,09
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BMEBSB07 Subministrament i instal.lació de caixer automàtic ESTANDAR CVTAI 

Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14 monedas devolución
de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT para información
en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21

Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€750,00000

BMEBSB08 Subministrament i instal.lació de caixer automàtic 
Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€33.536,00000

Altres conceptes 1.765,09 €

UEMEBSB10 Subministrament i instal.lació de mòdul permet engullir vales comerç una
vegada acceptats
· Inclou caixa recogida Vales acceptats
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 89  €926,23

BMEBSB10 Subministrament i instal.lació de mòdul permet engullir vales comerç una
vegada acceptats
· Inclou caixa recogida Vales acceptats

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€857,00000

Altres conceptes 69,23 €

UEMEBSB11 Subministrament i instal.lació de equips per a centre de control.
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa manual.
Consola de comandament manual (Ibersegur) 
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres 
Lector EMV caixa manual 
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 90  €8.505,59

BMEBSB11 Subministrament i instal.lació de equips per a centre de control.

Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa manual.
Consola de comandament manual (Ibersegur segons especificacions BSM) 
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres 
Lector EMV caixa manual 

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€7.835,35000

Altres conceptes 670,24 €

UEMEBSB12 Subministrament i instal.lació de lector obreportes peatonal centralitzat amb
opció ethernet cobre aB
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 91  €2.010,29

BMEBSB12 Subministrament i instal.lació de lector obreportes peatonal centralitzat amb
opció ethernet cobre aB

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€1.909,49000

Altres conceptes 100,80 €
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UEMEBSB13 Subministrament i instal.lació de Control i gestió del sistema Lince
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa manual (inclou
SAI)
Consola de comandament manual (Ibersegur)
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres, inclou caixa manual amb
pagament emv
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 92  €8.833,16

BMEBSB13 Subministrament i instal.lació de Control i gestió del sistema Lince
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa manual (inclou
SAI)
Consola de comandament manual (Ibersegur segons especificacions BSM)
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres, inclou caixa manual amb
pagament emv

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€8.533,63000

Altres conceptes 299,53 €

uEMEBSB16 Partida alçada per a diferents connexionats i cablesP- 93  €12.000,00

Sense descomposició 12.000,00 €

UEMEBSB20 Subministrament, conexionat i posada en marxa de:
Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de exclusa o obertura doble
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

P- 94  €761,27

BMEBSB20 Subministrament, conexionat i posada en marxa de:

Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de exclusa o obertura doble

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

€732,76000

Altres conceptes 28,51 €

mEP434612 Subministrament i instal.lació de teclat numeric, permet l'activació de dos
reles, 
Totalment instal.lat i en funcionament.
mod. FC42 marca FARFISA

P- 95  €123,28

BP434612 Subministrament i instal.lació de teclat numeric, permet l'activació de dos
reles, 
Totalment instal.lat i en funcionament.
mod. FC42 marca FARFISA

€98,56000

Altres conceptes 24,72 €

uEQ5A000R Formació sala de control composta: Paret de suport de maó calat, HD, de
240x115x100 mm, per a revestir, fins a una alçària de 100 cm; arrebossat
reglejat ambdues cares i pintat amb pintura plàstica; tancament sala amb
finestrals fixos d'alumini de la casa Technal o equivalent, color blanc i
envidrament amb vidre laminar 6+6mm amb butiral transparent, des de sobre
la paret fins al sostre, amb una porta vidriera amb vidre securitzat amb
tancaportes, pany i clau d'acer inoxidable; Taulell de treball de 55 a 75 mm de
fondària, amb armaris i calaixeres i amb cubeta d'acer inoxidable per a pas de
documents . 

P- 96  €9.290,60

BQ5A000R Formació sala de control composta: Paret de suport de maó calat, HD, de
240x115x100 mm, per a revestir, fins a una alçària de 100 cm; arrebossat
reglejat ambdues cares i pintat amb pintura plàstica; tancament sala amb
finestrals fixos d'alumini de la casa Technal o equivalent, color blanc i
envidrament amb vidre laminar 6+6mm amb butiral transparent, des de sobre
la paret fins al sostre, amb una porta vidriera amb vidre securitzat amb
tancaportes, pany i clau d'acer inoxidable; Taulell de treball de 55 a 75 mm
de fondària, amb armaris i calaixeres i amb cubeta d'acer inoxidable per a
pas de documents . Tot muntat segons disposició especificada en els plànols
A.23 i criteri BSM. 

€9.020,00000

Altres conceptes 270,60 €
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uEQ8A000G Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència,
tipus ''Speedflow'' model MOGACS'' de Mediclinics o equivalent. Totalment
muntat i instal·lat. 

P- 97  €345,18

BQ8AU00N Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència,
tipus ''Speedflow'' model MOGACS'' de Mediclinics o equivalent. 

€314,00000

Altres conceptes 31,18 €

UEQ8AM004 Subministrament i col·locació de secador de mans antivandalic amb carcassa
de xapa d'acer inoxidable AISI 304. Totalment muntat i connexionat.
Marca MEDICLINICS, referència Speedflow M06ACS.

P- 98  €412,77

BQ8AM004 Secador de mans automàtic antivandalic amb carcassa de xapa d'acer
inoxidable AISI 304 . 
Marca MEDICLINICS, referència M06ACS Speedflow.

€388,08000

Altres conceptes 24,69 €

uEQZ1U00G Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o equivalent. Totalment
col·locat.

P- 99  €10,94

BQZ1U001 Penjador de roba d'acer inoxidable €9,58000
Altres conceptes 1,36 €

m3F921101J Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 100  €31,34

B0111000 Aigua €0,05000
B0371000 Tot-u natural €23,73600

Altres conceptes 7,55 €

m2F9J13140 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2, com a preparació
de bases de formigó per a rebre paviments asfàltics. Inclou els transports, el
muntatges i desmuntatge de tota la maquinària necessari per a l'execució de
paviments asfàltics.

P- 101  €0,80

B055SSC0 Quitrà tipus AQ-38 €0,64000
Altres conceptes 0,16 €

uFHND8DN1 Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada llum mixta de
160 W, de preu econòmic, forma troncopiramidal i acoblada al suport

P- 102  €101,40

BHND8DN0 Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada llum mixta de
160 W, de preu econòmic, forma troncopiramidal

€83,45000

Altres conceptes 17,95 €

uFR44D22D Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ

P- 103  €131,80

BR44D22D Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ

€127,96000

Altres conceptes 3,84 €

uFR44F626 Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 8 a 10 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons
fórmules NTJ

P- 104  €46,56

BR44F626 Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

€45,20000

Altres conceptes 1,36 €

uFRF11190 Reg d'arbre amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació
mínima de 100 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

P- 105  €1,70

B0111000 Aigua €0,10000
Altres conceptes 1,60 €

m3G2211101 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 106  €2,13
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Altres conceptes 2,13 €

m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

P- 107  €2,17

Altres conceptes 2,17 €

m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 108  €0,58

Altres conceptes 0,58 €

m3G2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 109  €8,89

B03D5000 Terra adequada €8,63000
Altres conceptes 0,26 €

m3G32516H2 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 110  €96,88

B065E60B Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€72,56385

Altres conceptes 24,32 €

kgG32B3101 Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 111  €1,17

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00598
Altres conceptes 1,16 €

m2G32D1117 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suport amb
contraforts metàl·lic , per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
una cara, per a una alçària de treball <= 10 m, per a deixar el formigó vist

P- 112  €40,85

B0A31000 Claus d'acer €0,05434
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos €0,61468
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,36417
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos €1,17600
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos €2,75000
B0DZA000 Desencofrant €0,22700
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm €0,45000

Altres conceptes 35,21 €

m3G3C51BH4 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 113  €90,08

B065E60B Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€71,86275

Altres conceptes 18,22 €

kgG3CB3100 Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 114  €1,12

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00500
Altres conceptes 1,12 €

mG3E5866E Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de
la barrina en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa,
amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

P- 115  €73,93

B065CA1E Formigó HA-30/L/10/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte
per a classe d'exposició IIa+Qa

€38,83570

Altres conceptes 35,09 €
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kgG3EB3100 Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 116  €1,04

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00588
Altres conceptes 1,03 €

m3G4515FG3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 117  €117,14

B065E76C Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E

€83,37480

Altres conceptes 33,77 €

m3G45319B3 Formigó per a bigues, HA-30/P/10/IIb, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 118  €114,12

B065CD0C Formigó HA-30/P/10/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIb

€80,44300

Altres conceptes 33,68 €

m3G45C1FH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 119  €110,76

B065E76B Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E

€83,37480

Altres conceptes 27,39 €

kgG4B13100 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 120  €1,00

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00490
Altres conceptes 1,00 €

kgG4B35101 Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 121  €1,13

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00882
Altres conceptes 1,12 €

kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 122  €1,18

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,01176
Altres conceptes 1,17 €

m2G4D11125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 123  €24,32

B0D625A0 Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usos €0,00088
B0D629A0 Puntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usos €0,00198
B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos €3,02400
B0DZA000 Desencofrant €0,22700
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm €0,22000

Altres conceptes 20,85 €

m2G4D3D110 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de
directriu recta, per a deixar el formigó vist

P- 124  €39,57

B0A31000 Claus d'acer €0,21945
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos €0,52756
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,72835
B0D625A0 Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usos €0,00238
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,80478
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B0DZA000 Desencofrant €0,11350

Altres conceptes 35,17 €

m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 125  €33,53

B0A31000 Claus d'acer €0,11077
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos €0,43560
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,36417
B0D625A0 Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usos €0,00121
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,68400
B0DZA000 Desencofrant €0,13620

Altres conceptes 29,80 €

m2G4DCAD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 126  €45,87

B0A31000 Claus d'acer €0,11077
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos €0,57160
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,72835
B0D625A0 Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usos €0,00121
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,68400
B0DZA000 Desencofrant €0,13620

Altres conceptes 41,64 €

m2G9600003 Paviment de llambordí de formigó flotant de forma rectangular de
50x50x5.5cm col·locat sobre suports, específic per a cobertes transitables
com sostres de garatges.

P- 127  €20,58

Sense descomposició 20,58 €

uG9916425 Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment
de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter mixt
1:0,5:4 i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

P- 128  €76,24

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€7,01316

B9912B20 Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7 cm, amb una cara
arrodonida

€48,55200

Altres conceptes 20,67 €

tG9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D
(D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

P- 129  €58,59

B9H11231 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura
i granulat granític

€53,72000

Altres conceptes 4,87 €

tG9H11J31 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50
G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a
capa base i granulat granític, estesa i compactada

P- 130  €56,68

B9H11J31 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50 G (G-20),
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític

€51,86000

Altres conceptes 4,82 €

m2G9Z31F20 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosaP- 131  €8,61

B89ZRJ20 Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosa €2,25000
Altres conceptes 6,36 €
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uGO000001 Banc d'alumini anoditzant i fusta, de llargària 3m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques, i taulells de
fusta. Inclou transport i col·locació

P- 132  €968,49

Sense descomposició 968,49 €

uGO000003 Paparera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura de color
gris, amb cos de 30 cm de diàmetre i 45cm d'alçària, col·locada amb fixacions
mecàniques, transportada i totalment instal·lada.

P- 133  €439,66

Sense descomposició 439,66 €

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

P- 134  €6,15

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

€5,97000

Altres conceptes 0,18 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 135  €22,42

B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

€21,77000

Altres conceptes 0,65 €

uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

P- 136  €27,51

B1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

€26,71000

Altres conceptes 0,80 €

uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365

P- 137  €14,81

B141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365

€14,38000

Altres conceptes 0,43 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 138  €6,17

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€5,99000

Altres conceptes 0,18 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 139  €5,22

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

€5,07000

Altres conceptes 0,15 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 140  €0,24

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

€0,23000

Altres conceptes 0,01 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 141  €0,73



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 27Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons

UNE-EN 405
€0,71000

Altres conceptes 0,02 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 142  €1,44

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

€1,40000

Altres conceptes 0,04 €

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

P- 143  €2,46

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

€2,39000

Altres conceptes 0,07 €

uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

P- 144  €6,88

B145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

€6,68000

Altres conceptes 0,20 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 145  €21,84

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

€21,20000

Altres conceptes 0,64 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 146  €16,52

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

€16,04000

Altres conceptes 0,48 €

uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 147  €21,22

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

€20,60000

Altres conceptes 0,62 €

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

P- 148  €6,53

B1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

€6,34000

Altres conceptes 0,19 €
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uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

P- 149  €50,05

B1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

€48,59000

Altres conceptes 1,46 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 150  €14,47

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable €14,05000
Altres conceptes 0,42 €

uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 151  €203,78

B147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

€197,84000

Altres conceptes 5,94 €

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

P- 152  €32,36

B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

€31,42000

Altres conceptes 0,94 €

uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 153  €23,55

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

€19,60000

B1Z09F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut

€0,89000

Altres conceptes 3,06 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 154  €66,30

B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

€64,37000

Altres conceptes 1,93 €

uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 155  €8,84

B1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors €8,58000
Altres conceptes 0,26 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 156  €13,13
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B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i

cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

€12,75000

Altres conceptes 0,38 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 157  €2,30

B1484110 Samarreta de treball, de cotó €2,23000
Altres conceptes 0,07 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 158  €4,56

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

€4,43000

Altres conceptes 0,13 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 159  €15,47

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

€15,02000

Altres conceptes 0,45 €

uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 160  €47,68

B1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

€46,29000

Altres conceptes 1,39 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 161  €15,76

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

€15,30000

Altres conceptes 0,46 €

uH148A700 Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 162  €23,78

B148A700 Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€23,09000

Altres conceptes 0,69 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 163  €22,39

B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€21,74000

Altres conceptes 0,65 €

uH148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 164  €32,30

B148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€31,36000

Altres conceptes 0,94 €

uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 165  €23,63

B148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€22,94000

Altres conceptes 0,69 €

uH148H200 Vestit ignífugP- 166  €89,10
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B148H200 Vestit ignífug €86,50000

Altres conceptes 2,60 €

m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

P- 167  €15,71

B1Z0A100 Clau acer, per a seguretat i salut €0,11581
B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut €1,51200
B1Z0D300 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut €0,40240

Altres conceptes 13,68 €

mH1513151 Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de
subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada
0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 168  €5,48

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

€0,78000

Altres conceptes 4,70 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 169  €6,92

B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos €1,54000
B1526EK6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa

per al sostre, per a 15 usos
€0,77500

Altres conceptes 4,61 €

mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

P- 170  €9,30

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos €0,79200
B0D625A0 Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usos €0,00032
B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut €0,28800
B0DZV055 Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per

a seguretat i salut
€0,24000

Altres conceptes 7,98 €

mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada
amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

P- 171  €8,13

B1530005 Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a
50 usos, per a seguretat i salut

€1,28000

Altres conceptes 6,85 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 172  €45,40

Altres conceptes 45,40 €

hH15Z2011 SenyalerP- 173  €20,67

Altres conceptes 20,67 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 174  €148,37

Altres conceptes 148,37 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 175  €20,67

Altres conceptes 20,67 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 176  €22,39
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B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut €0,13200
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
€18,60000

Altres conceptes 3,66 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 177  €36,30

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

€6,10000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

€9,07000

Altres conceptes 21,13 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 178  €28,95

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

€8,04000

Altres conceptes 20,91 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 179  €44,44

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

€13,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

€9,77000

Altres conceptes 21,36 €

uHBBJ0001 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de leds amb una cara i dos focus,
òptica normal i lent de color normal de vehicles , instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

Segons plec de condicions

Totalmetn muntat i en funcionament

P- 180  €272,07

BBBJ0090 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de leds amb una cara i dos
focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles , instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

Segons plec de condicions de BSM

Totalmetn muntat i en funcionament

€210,00000

Altres conceptes 62,07 €

uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 181  €6,22

BBC12102 Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€5,74000

Altres conceptes 0,48 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 182  €1,58
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B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a

seguretat i salut
€0,07200

BBC19000 Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut €0,16000
Altres conceptes 1,35 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 183  €45,57

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut €0,30000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a

seguretat i salut
€34,83000

Altres conceptes 10,44 €

mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 184  €129,68

BQU1521A LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

€125,90000

Altres conceptes 3,78 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 185  €104,23

BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

€101,19000

Altres conceptes 3,04 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 186  €113,70

BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

€110,39000

Altres conceptes 3,31 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 187  €50,72

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

€1,45215

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm €23,43000
Altres conceptes 25,84 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 188  €60,26

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

€53,41000
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Altres conceptes 6,85 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 189  €15,43

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

€11,93000

Altres conceptes 3,50 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 190  €115,90

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut €105,40000
Altres conceptes 10,50 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 191  €57,12

BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€52,40000

Altres conceptes 4,72 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 192  €94,57

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut €90,89000
Altres conceptes 3,68 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 193  €56,60

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

€52,91000

Altres conceptes 3,69 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 194  €2,02

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut €0,94000
Altres conceptes 1,08 €

uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 195  €193,07

BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut €178,31000
Altres conceptes 14,76 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 196  €120,46

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

€116,95000

Altres conceptes 3,51 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 197  €79,81

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

€77,49000

Altres conceptes 2,32 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 198  €21,61

BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm €20,98000
Altres conceptes 0,63 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 199  €36,62

BQUAM000 Reconeixement mèdic €35,55000
Altres conceptes 1,07 €



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 34Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 200  €210,12

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme €204,00000
Altres conceptes 6,12 €

mN5110026 Passamà d'acer inoxidable qualitat aisi 316, acabat polit lluent, amb tub de 50
mm. de diàmetre, pipetes de suport de 12 mm encastades a la paret cada 15
cm i volandera de 30 mm. Inclosos els suports verticals, elements de
subjecció, connexió, acabats, poliment. totalment acabat. 

P- 201  €46,10

B511A001 Passamà d'acer inoxidable, inclosos els cargols €36,01000
Altres conceptes 10,09 €

mN5110065 Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316 unions amb
soldadura amb argon i acabat polit a lluent, formada per amb passamà
superior de tub de 50 mm, amb muntants, berendoles i pipetes segons
projecte. Inclou la part proporcional dels elements de suport, ancoratge,
subjecció i rigiditzadors. Totalment instal.lada segons indicacions DF.

P- 202  €204,99

B0718U01 Morter m-40 €0,55145
B5112AU1 Barana d'escala interior amb tub d'acer inoxidable qualitat aisi 316 €179,08000

Altres conceptes 25,36 €

mlNC110035 Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura plàstica en una capa
de fons i dues capes d'acabat, en paraments verticals, incloses les línies de
separació entre places de color blanc de 50x10 cm. Inclou la protecció del
terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó del
paviment. Tot segons projecte i indicacions DF. Colors segons planta, formant
el canvi de color en les rampes (Planta -1 Color PANTONE 2995U, Planta -2
Color PANTONE 192 U i Planta -3 Color PANTONE  368 U).

P- 203  €3,21

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €0,95000
Altres conceptes 2,26 €

mlNC11050F Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb pintura plàstica
en una capa de fons i dues capes d'acabat, en paraments verticals. Inclou la
protecció del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del
formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF. 

P- 204  €3,06

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €0,91200
Altres conceptes 2,15 €

uNC11APA1 Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m. d'alçada, sobre
paret, segons plànol, amb pintura plàstica.

P- 205  €43,87

BC11X101 Numero de planta de 2 m. d'alçaria €5,01000
Altres conceptes 38,86 €

mNC11PADP Pintat de delimitació places, de directriu recta o corba, amb pintura de
poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a
vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat
trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de
corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21
gr/m2), totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors
blanc i amplada 10 cm.

P- 206  €2,24

B89ZU200 Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4
trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.
Inclòs arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

€1,02882

Altres conceptes 1,21 €
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utNC11PFLE Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació, bifurcació, fletxes,
canvis de direcció i cediu el pas amb pintura de poliuretà aromàtic
100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del
component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de
propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles
necessaries, totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.
Colors blanc.

P- 207  €17,80

B89ZU200 Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4
trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.
Inclòs arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

€5,14410

B89ZU2PL pp amortització de plantilla per a senyals. €3,89000
Altres conceptes 8,77 €

utNC11PNAD Pintat de simbol de plaça adaptada en el paviment, amb pintura de poliuretà
aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe
del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de
propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles
necessaries, totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.

P- 208  €31,15

B89ZU200 Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4
trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.
Inclòs arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

€7,91400

B89ZU2PL pp amortització de plantilla per a senyals. €11,67000
Altres conceptes 11,57 €

utNC11PNPL Pintat de numeració de places, de tres dígits, amb pintura de poliuretà
aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe
del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de
propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles
necessaries, totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.
Colors blanc i tipografia ''Helvètica condensed mèdium''.

P- 209  €12,37

B89ZU200 Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4
trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.
Inclòs arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

€3,29750

B89ZU2PL pp amortització de plantilla per a senyals. €3,89000
Altres conceptes 5,18 €

m2NC11PPEA Pintat de senyalització de zones peatonals mitjançant franges inclinades amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques
com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat
trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de
corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21
gr/m2), totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors
blanc.

P- 210  €14,97

B89ZU200 Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4
trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.
Inclòs arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

€4,08890

Altres conceptes 10,88 €



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 36Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uNDZ10028 Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42, galvanitzat en
calent i pintat de color gris amb dues mans de pintura antifosfatant i dues
mans d'esmalt d'acabat. Totalment instal.lat segons plànol. Inclou segellat del
baixant amb cordó cel·lular de polietilè i massila elàstica anticarburant.

P- 211  €81,47

Sense descomposició 81,47 €

UNEB92AM Placa de 65x15cm. per senyalització interior, de planxa d'alumini, amb les
arestes doblegades perquè tingui un llom de 10mm., pintada amb material
fotoluminiscent, amb grafismes i caràcters alfanumèrics, amb suport i fixada
mecànicament. Totalment instal·lada.

P- 212  €74,79

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,56000
BB92AM01 PLACA DE 65x15cm. PER SENYALITZACIO INTERIOR, DE PLANXA

D'ALUMINI, AMB LES ARESTES DOBLEGADES PERQUE TINGUI UN
LLOM DE 10mm., PINTADA AMB MATERIAL FOTOLUMINISCENT, AMB
GRAFISMES I CARACTERS ALFANUMERICS, AMB SUPORT PER A
FIXAR MECANICAMENT.

€35,42000

Altres conceptes 38,81 €

UNELES40 Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions. Totalment
Instal·lat.

P- 213  €160,90

Altres conceptes 160,90 €

UNFBB324 Placa de 30x15 cm complementaria no reflectora, fixada al senyal.P- 214  €34,95

BBM1EB11 PLACA COMPLEMENTARIA, DE 30X15 CM AMB PINTURA NO
REFLECTORA

€23,22000

Altres conceptes 11,73 €

uNFBBZ11 Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra formigonat.P- 215  €18,88

BBMZ1B20 SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A
SENYALITZACIO VERTICAL

€8,65000

N060M022 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4:8
GRANULAT CALCARI DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

€6,89205

Altres conceptes 3,34 €

uNL1100AS Conjunt d'edicle de tancament d'escala amb ascensor i ventilació, amb
perfileria, reixes i xapes d'acer inoxidable aisi 316 electropolit brillant i vidres
laminats 6+6 i 10+10 (cantells polits i butirals blancs i transparents, inclos
enllumenat, porta d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment acabat.
Inclou la base de suport i la impermeabilització de la mateixa. Totalment
acabat segons projecte i indicacions de la DF.

P- 216  €33.465,48

BPRN00AS Edicle de tancament d'escala amb ascensor i ventilació, amb perfileria d'acer
inox. tipus aisi 316, i vidre laminat, inclos enllumenat

€31.525,12000

Altres conceptes 1.940,36 €

uNN21000V Subministrament i instal·lació de trampella d'accés als registres de les
canonades d'envac, de 105x90 cm, amb premarc d'angular d'acer encastat al
paviment, tapa amb angular perimetral i xapa d'acer a la cara inferior per
rebre el paviment. tot galvanitzat. 

P- 217  €470,82

BNN2000V Trampella d'accés als registres de les canonades d'envac, de 105x90 cm,
amb premarc d'angular d'acer encastat al paviment, tapa amb angular
perimetral i xapa d'acer a la cara inferior per rebre el paviment. tot
galvanitzat. segons plànols detall.

€398,00000

Altres conceptes 72,82 €

uPP110000 Partida alçada d'abonamnet íntegre per la realització del Control de Qualitat
del Projecte.

P- 218  €40.000,00

Sense descomposició 40.000,00 €

uPP120000 Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió de ResidusP- 219  €20.000,00
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Sense descomposició 20.000,00 €

paPPAUUIA1 Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram de paleta a
les instal.lacions i industrials, incloent obertura i tapat de regates i forats,
neteja, ús de grua i elements de seguretat i salut generals de l'obra i
prorrateig d'energia i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i que són necessaris per a deixarles instal·lacions descrites
totalment acabades.

P- 220  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

UXPAL1CL1 Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built de l'obra.
Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica
exigida pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració
certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat
i Direcció Facultativa).

P- 221  €900,00

Sense descomposició 900,00 €

UXPAL1FA1 Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua
potable partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració
certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat
i Direcció Facultativa).

P- 222  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

UXPAL2ED1 Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint de l'as-built de
l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica
exigida pel Reglament electrotècnic de baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració
certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat
i Direcció Facultativa).

P- 223  €900,00

Sense descomposició 900,00 €

UXPAL3AP1 Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de l'as-built de
l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques dels punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat
i Direcció Facultativa).

P- 224  €450,00

Sense descomposició 450,00 €
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UZ1011CD1 Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de
les unitats de tractament d'aire fins als elements de difusió. Incloent conductes
i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat
i accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 225  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

UZ1011CF1 Instal·lació de producció i distribució de fred i calor amb sistemes d'expansió
directe. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids,
elements de protecció i seguretat, sistemes de control, valvuleria i accessoris
totalment acabada , memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 226  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1011CN1 Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des de les unitas
exteriors fins les interiors. Incloent canonades i aïllaments, sistemes i
elements de distribució de fluids, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 227  €800,00

Sense descomposició 800,00 €

UZ1011CR5 Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació
de control dels sistemes de control de fums comptabilitzant l'element, els seus
accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent cablejat, subestacions
i quadres de control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i
seguretat i accessoris. 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 228  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 39Data: 13/10/13

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

UZ1011VE1 Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls d'independència
comptabilitzant els elements de difusió, sistemes de conducció de fluids i
elements mecànics. Incloent conductes, sistemes de circulació de fluids,
elements de difusió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 229  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

UZ1011VP1 Instal·lació d'extracció d'aparcaments comptabilitzant des dels elements de
difusió fins a l'exterior. Incloent conductes, sistemes de circulació de fluids,
elements de difusió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 230  €100.000,00

Sense descomposició 100.000,00 €

UZ1013FQ1 Instal·lació dels elements complementaris en banys. Incloent elements de
subjecció i segellat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 231  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1013FS1 Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements
de subjecció i segellat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 232  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1014SC1 Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials
comptabilitzada des dels elements de connexió fins a la connexió amb les
xarxes municipals existents. Incloent canonades, elements de protecció i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 233  €25.000,00
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Sense descomposició 25.000,00 €

UZ1014SP1 Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres
comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a
xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades, elements de protecció i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 

Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes

P- 234  €24.000,00

Sense descomposició 24.000,00 €

UZ1014SS1 Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element
sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües grises o negres fins a les
connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes
de circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 235  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1015FC1 Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària comptabilitzada des del
sistema de bescanvi fins a l'inici de la distribució. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes d'acumulació, sistemes de circulació de fluids, elements
de protecció,valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 236  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1015FE1 Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i
sobrelevació comptabilitzada des de les escomeses respectives fins a les
entrades als consumidors. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 237  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €
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UZ1025BT1 Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de
baixa tensió i enllumenat. Incloent safates, canals i elements de conducció,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital. 

Es fa una partida alçada per a tots els tubs i les caixes de derivació

P- 238  €34.000,00

Sense descomposició 34.000,00 €

UZ1026EC1 Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els
elements terminals i els seus accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors,
caixes emportades  i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 239  €90.000,00

Sense descomposició 90.000,00 €

UZ1026ED1 Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada
des de l'escomesa fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements
de conducció i pas específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 240  €54.000,00

Sense descomposició 54.000,00 €

UZ1026EE5 Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada
des de l'escomesa fins a l'entrada als consumidors. Incloent cablatge,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació de baixa tensió,
elements de protecció i seguretat i accessoris 

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital. 

Partida alçada

P- 241  €21.000,00

Sense descomposició 21.000,00 €
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UZ1026EP1 Instal·lació de posada a terra de la instal·lació comptabilitzada des dels
elements de contacte (cable nu o piques) fins a la connexió amb la instal·lació
elèctrica. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 242  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €

UZ1026EQ1 Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de cadascuna de les
línies als elements de protecció corresponents, elements de protecció i
seguretat, sistemes de control i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales
de quadres corresponents.

S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació 

P- 243  €24.000,00

Sense descomposició 24.000,00 €

UZ1026ES1 Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a subministrament
d'energia a elements crítics. Incloent connexionat de l'element a la xarxa de
distribució i i protecció, elements de protecció, control i seguretat i accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 244  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1027IC1 Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació
de control d'enllumenat comptabilitzant l'element, els seus accessoris de
muntatge i la seva programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de
control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i seguretat i
accessoris
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels
colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 245  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1027II1 Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements terminals i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels
colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 246  €0,00
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Sense descomposició 0,00 €

UZ1027IM1 Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització d'elements
d'evacuació i extinció. Incloent elements terminals i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels
colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 247  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1027IS9 Instal·lació dels elements de camp i elements necessaris per a la instal·lació
de la senyalització conveccional i senyalització vertical lluminosa
comptabilitzant l'element i els seus accessoris de muntatge. Incloent cablejat,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions tècniques,
segons normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels
colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 248  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ1039SD1 Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de
senyals dèbils. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 249  €700,00

Sense descomposició 700,00 €

UZ103APA1 Instal·lació d'extinció automàtica d'incendis amb aigua comptabilitzant els
elements terminals i tots els seus accessoris. Incloent canonades, elements
de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 250  €0,00

Sense descomposició 0,00 €
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UZ103APC1 Instal·lació de control d'accessos comptabilitzant els elements terminals, el
softwatre de gestió i tots els seus accessoris. Incloent tanques i torns,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 251  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ103APD1 Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements
detectors fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 252  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ103APDC Instal·lació de detecció de CO comptabilitzada des dels elements detectors
fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat
i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 253  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ103APE5 Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge,
acumulació, tractament i sobrelevació comptabilitzada des de l'escomesa fins
al sistema de distribució interior. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.
Es deixa una partida alçada per a la següent instal·lació.

P- 254  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €
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UZ103APR5 Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació
de seguretat comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la
seva programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de control,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

P- 255  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

UZ103APV1 Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des dels elements
detetors, les unitats electròniques i els elements d'actuació i tots els seus
accessoris. Incloent elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements
i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació,
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà
còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com
en format digital.

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

P- 256  €60.000,00

Sense descomposició 60.000,00 €

Barcelona, Gener de 2012
L´autora del projecte

Mònica Batlle Carreras
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS02

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 108)

4.000,0000,58 2.320,00

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 106)

300,0002,13 639,00

3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 107)

3.617,0002,17 7.848,89

4 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 100)

1.085,00031,34 34.003,90

5 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 109) 6.200,0008,89 55.118,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.02.01 99.929,79

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL FONAMENTS03

SUBCAPÍTOL PILONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3E5866E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub
central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb
formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment (P - 115)

3.408,00073,93 251.953,44

2 G3EB3100 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 116)

31.808,0001,04 33.080,32

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.03.01 285.033,76

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL FONAMENTS03

SUBCAPÍTOL LLOSA I MURS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G32516H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
(P - 110)

904,00096,88 87.579,52

2 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 111)

33.400,0001,17 39.078,00

3 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 114)

145.763,0001,12 163.254,56

4 G3C51BH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 113)

3.820,00090,08 344.105,60

5 G32D1117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
i suport amb contraforts metàl·lic , per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball

2.259,00040,85 92.280,15

Euro
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<= 10 m, per a deixar el formigó vist (P - 112)

6 G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist (P - 124)

953,00039,57 37.710,21

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.03.02 764.008,04

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL FONAMENTS03

SUBCAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7ZB03SC m2 Impermeabilitzacio de llosa de subpressió amb acabat remolinat,
mitjançant el subministra i col.locació de dues capes de ''aquatek
super'' o equivalent amb el sistema sandwich, consistent el la
col.locació d'una capa de pols d'aquatek super amb una dotació
de 0.75 kg/m2, sobre la capa de formigó de neteja i l' armadura
de base col.locada, i altre capa d'aquatek super amb una dotació
de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant l'adormiment i
abans del remolinat, solapaments de 0.30 cm d'amplada si cal
diferents fases de formigonat, tot realitzat per a personal
especialitzat de l'empresa subministradora, S'inclou la part
proporcional del repicat de la trobada amb la pantalla, la formació
de mitges canyes i la impermeabilització fins a 50 cm d'alçària i el
segellat dels pous de bonbeig.
Inclou la garantia de reparació durant 10 anys materialitzada
mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al presupost
total de la impermeabilització segons contracte i polissa de
responsabilitat civil per 3 anys. (P - 5)

3.617,0005,69 20.580,73

2 E7J211X5 u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb
morter Acuatec Super o equivalent en forma de lechada. Es
realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb morter de
CP dosificació 1:3, sobre una lechada de morter Katorce Super o
equivalent, penetrant i impermeable i actuant a més de pont
d'unió. 
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant
aval a primer requeriment d'import igual al presupost total de la
impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat
civil per 3 anys. (P - 4)

1,000770,69 770,69

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.03.03 21.351,42

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL PILARS I MURS, SOSTRES I LLOSES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4515FG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 117)

180,000117,14 21.085,20

2 G45319B3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/10/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
118)

518,000114,12 59.114,16

3 G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
119)

1.981,420110,76 219.462,08

4 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 120)

14.064,0001,00 14.064,00

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

PRESSUPOST Pàg.:13/10/13 3Data:

5 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 121)

27.936,0001,13 31.567,68

6 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 122)

8.467,0001,18 9.991,06

7 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 5 m (P - 123)

1.446,73024,32 35.184,47

8 G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist (P - 124)

6.639,29039,57 262.716,71

9 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 125)

6.638,86033,53 222.600,98

10 G4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist (P - 126)

155,19045,87 7.118,57

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.04.01 882.904,91

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL COBERTES05

SUBCAPÍTOL COBERTES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED5L2HG3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical (P - 20)

3.617,00011,96 43.259,32

2 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 3)

3.617,00017,18 62.140,06

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.05.01 105.399,38

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL TANCAMENT I DIVISÒRIES06

SUBCAPÍTOL TANCAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612BR1K m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II (P - 2)

1.178,60031,76 37.432,34

2 EAVM1251 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables,
horitzontal, de 400 a 500 mm d'amplària, amb comandament
manual, col·locada (P - 15)

1.730,800127,92 221.403,94

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.06.01 258.836,28

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

Euro
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CAPÍTOL REVESTIMENTS07

SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E811B2Q1 m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a
qualsevol alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació
CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle
preparat per a rebre aplacat o enrajolat. Inclou la part
proporcional d'arestes d'acer galvanitzat.  (P - 6)

1.178,60013,08 15.416,09

2 E824233G m2 Enrajolat de parament vertical interior a qualsevol alçària amb
rajola de ceràmica esmaltada brillant o mate, rajola de València,
preu alt de 20x20 cm col·locades a trencajuntes a l'estesa amb
adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs repercussió de
cantoneres i finals amb cantoneres d'alumini. C.Amid.: superfície
teòrica de projecte.   (P - 7)

80,00024,65 1.972,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.07.01 17.388,09

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL REVESTIMENTS07

SUBCAPÍTOL PINTURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NC11050F ml Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb
pintura plàstica en una capa de fons i dues capes d'acabat, en
paraments verticals. Inclou la protecció del terra amb plàstics o
similars per evitar les taques damunt del formigó del paviment.
Tot segons projecte i indicacions DF.  (P - 204)

568,6003,06 1.739,92

2 NC110035 ml Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura plàstica
en una capa de fons i dues capes d'acabat, en paraments
verticals, incloses les línies de separació entre places de color
blanc de 50x10 cm. Inclou la protecció del terra amb plàstics o
similars per evitar les taques damunt del formigó del paviment.
Tot segons projecte i indicacions DF. Colors segons planta,
formant el canvi de color en les rampes (Planta -1 Color
PANTONE 2995U, Planta -2 Color PANTONE 192 U i Planta -3
Color PANTONE  368 U). (P - 203)

568,6003,21 1.825,21

3 E894J140 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura a la cola, amb
acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 8)

400,0009,37 3.748,00

4 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en
fase aquosa (P - 131)

691,1008,61 5.950,37

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.07.02 13.263,50

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL PAVIMENTS08

SUBCAPÍTOL SOLERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9GZI001 m2 Lliscat fi (amb helicòpter) amb addició de pols de quars al formigó
dels sostres o soleres, inclòs qualsevol treball i material necessari
per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en Projecte i/o
normativa CTE SU. C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats
més grans d'1m2. Inclùs protecció front a cops i taques durant
tota l'obra. (P - 10)

7.234,0002,93 21.195,62

Euro
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.08.01 21.195,62

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL PAVIMENTS08

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS INTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9C123ZZ m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x60 cm, preu superior
(qualsevol tipus de gra i color a escollir), col·locat a trencajunts en
paviments i replans d'escala a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i 1,5 mm
de juntes, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
intens. Inclús estesa de dues beurades de color, rebaixat, polit
(amb un total de quatres pedres de 60-80-120 i 200) i abrillantat i
cristalitzat amb una classificació de lliscament segons normativa i
projecte. Inclou la part propocrcional de juntes de dilatació i
retracció tipus Schlüter, la banda perimetral i tapetes en canvis de
paviment.
Inclou la formació del recrescut i anivellament de la base en
pendent amb morter de CP. (P - 9)

111,85036,94 4.131,74

2 E9V2AA5K m Esglaó de pedra artificial polida i abrillantada de gra mitja igual al
del paviment, d'una peça model americà (recte), amb un cantell
polit i abrillantat i amb 2 tires davanteres formades amb carreu i
reomplertes de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. (P - 11)

96,00053,66 5.151,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.08.02 9.283,10

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL PAVIMENTS08

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS EXTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2, com a
preparació de bases de formigó per a rebre paviments asfàltics.
Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de tota la
maquinària necessari per a l'execució de paviments asfàltics. (P -
101)

1.300,0000,80 1.040,00

2 G9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 129)

156,00058,59 9.140,04

3 G9H11J31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 130)

187,20056,68 10.610,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.08.03 20.790,54

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL PAVIMENTS08

SUBCAPÍTOL PINTURES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NC11PADP m Pintat de delimitació places, de directriu recta o corba, amb 1.215,0002,24 2.721,60

Euro
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pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de
propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280
micres (21 gr/m2), totalment acabat i aplicat segons projecte i
indicacions DF. Colors blanc i amplada 10 cm. (P - 206)

2 NC11PFLE ut Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació, bifurcació,
fletxes, canvis de direcció i cediu el pas amb pintura de poliuretà
aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a
vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4
trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i
amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació
mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació
de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i
plantilles necessaries, totalment acabat i aplicat segons projecte i
indicacions DF. Colors blanc. (P - 207)

18,00017,80 320,40

3 NC11PNPL ut Pintat de numeració de places, de tres dígits, amb pintura de
poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat
basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de
propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280
micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment acabat i
aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc i tipografia
''Helvètica condensed mèdium''. (P - 209)

243,00012,37 3.005,91

4 NC11PPEA m2 Pintat de senyalització de zones peatonals mitjançant franges
inclinades amb pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol
basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component
bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de
corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.
Inclòs totes les operacions de preparació de la superficie i arids
de corindó, 280 micres (21 gr/m2), totalment acabat i aplicat
segons projecte i indicacions DF. Colors blanc. (P - 210)

144,10014,97 2.157,18

5 NC11PNAD ut Pintat de simbol de plaça adaptada en el paviment, amb pintura
de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat
basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de
propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 280
micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment acabat i
aplicat segons projecte i indicacions DF. (P - 208)

10,00031,15 311,50

6 NC11APA1 u Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m.
d'alçada, sobre paret, segons plànol, amb pintura plàstica. (P -
205)

6,00043,87 263,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.08.04 8.779,81

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL SERRALLERIES09

SUBCAPÍTOL SERRALLERIES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 N5110065 m Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316 unions
amb soldadura amb argon i acabat polit a lluent, formada per amb
passamà superior de tub de 50 mm, amb muntants, berendoles i
pipetes segons projecte. Inclou la part proporcional dels elements

45,000204,99 9.224,55
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de suport, ancoratge, subjecció i rigiditzadors. Totalment
instal.lada segons indicacions DF. (P - 202)

2 N5110026 m Passamà d'acer inoxidable qualitat aisi 316, acabat polit lluent,
amb tub de 50 mm. de diàmetre, pipetes de suport de 12 mm
encastades a la paret cada 15 cm i volandera de 30 mm. Inclosos
els suports verticals, elements de subjecció, connexió, acabats,
poliment. totalment acabat.  (P - 201)

27,00046,10 1.244,70

3 NDZ10028 u Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42,
galvanitzat en calent i pintat de color gris amb dues mans de
pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt d'acabat. Totalment
instal.lat segons plànol. Inclou segellat del baixant amb cordó
cel·lular de polietilè i massila elàstica anticarburant. (P - 211)

3,00081,47 244,41

4 EE42Q01N u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre
interior i 3 mts d'alçada, de xapa d'acer corten, de (en zones
perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de gruix (10 mm
de gruix en sostre), amb una perforació del 35% diàmetre 15 cm.
S'inclou el muret perimetral de formigó armat, l'anella d'ancoratge,
les pletines de recolzament i de rigiditzadors necessaris,
ancoratges amb tacs químics amb cargols d'acer inoxidable
C-100 M16, impermeabilització i tots els elements necessaris. (P -
21)

4,00012.172,85 48.691,40

5 NN21000V u Subministrament i instal·lació de trampella d'accés als registres
de les canonades d'envac, de 105x90 cm, amb premarc d'angular
d'acer encastat al paviment, tapa amb angular perimetral i xapa
d'acer a la cara inferior per rebre el paviment. tot galvanitzat. (P -
217)

4,000470,82 1.883,28

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.09.01 61.288,34

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL FUSTERIES10

SUBCAPÍTOL FUSTERIA DE FUSTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQDFF04 u FF-04. Porta interior de 80x210 cm formada per: Premarc de 58
mm de gruix i amplada variable, de fusta de pi amb tractament
antifongs. Marc d'acer tipus ''Myte'' de 15 cm d'amplària perfil TRI
10, pintat a l'esmalt; 1 full batent de 40 mm de gruix, laminat amb
pannell HPL de 6 mm ambdues cares, interior de poliestiè
expandit i bastidor HPL; 3 fontisses d'acer inoxidable; Pany
''Tecnocolor'' amb pestell partit; Retenidor i Maneta tipus ''Vector''
de Tesa.  Completament col·locada i acabada (P - 12)

4,000759,78 3.039,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.10.01 3.039,12

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL FUSTERIES10

SUBCAPÍTOL FUSTERIES DE VIDRE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NL1100AS u Conjunt d'edicle de tancament d'escala amb ascensor i ventilació,
amb perfileria, reixes i xapes d'acer inoxidable aisi 316 electropolit
brillant i vidres laminats 6+6 i 10+10 (cantells polits i butirals
blancs i transparents, inclos enllumenat, porta d'accés i reixa
antiocells i antimosquits, totalment acabat. Inclou la base de
suport i la impermeabilització de la mateixa. Totalment acabat
segons projecte i indicacions de la DF. (P - 216)

2,00033.465,48 66.930,96

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.10.02 66.930,96

Euro
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL FUSTERIES10

SUBCAPÍTOL FUSTERIES RF03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASA0002 u RF-02. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada d'acer
prelacat, d'un full batent, marc tipus Z, d'acer galvanitzat. Pintada
a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Maneta d'acer inoxidable
tipus ''Vector'' de Tesa. Embocadura de tot l'ample de la paret
amb xapa d'acer plegada de 5 mm de gruix i pintada a l'esmalt.
Pany amb clau. Elaborada en taller amb ajustament i fixació a
obra. Totalment col·locada. (P - 13)

4,000973,46 3.893,84

2 EASA002B u RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada
d'acer prelacat, d'un full batent, marc tipus Z, d'acer galvanitzat.
Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Maneta d'acer
inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa. Embocadura de tot l'ample de
la paret amb xapa d'acer plegada de 5 mm de gruix i pintada a
l'esmalt. Pany amb clau. Elaborada en taller amb ajustament i
fixació a obra. Totalment col·locada. (P - 14)

3,000973,46 2.920,38

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.10.03 6.814,22

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL ASCENSORS11

SUBCAPÍTOL ASCENSORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E441500N u Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils
laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, L, LD, T, tubs
perforats rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i/ fixacions mecàniques. Inclou ganxos amb barres de
16 mm de diàmetre. Tot seguint determinació mesures interiors
dels plànols de muntatge de l'industrial de l'ascensor. Tot pintat
amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'esmalt. (P - 1)

1,0004.040,57 4.040,57

2 EL79IBS2 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria integrada
en forat de la casa KONE (monospace) sèrie C5 o equivalent, per
a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, regulada electrònicament per
frequència variable V3F, 4 parades, maniobra universal simple i
sistema de control i transmisió sèrie LCE de kone, portes d'accès
PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes
interiors: 110/120 cm x 140 cm, amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cortina fotoelèctrica
en marcs de les mateixes. 3 passamans d'acer inoxidable, parets
d'acer inox folrat de fórmica, front de porta d'acer inox, mirall en
una paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb fluorescents,
paviment a escollir i sòcol d'acer inoxidable. revestiment confort.
Kit de bateria d'emergència, equip d'il·luminació, botonera de
cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega
(amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos braïlle
amb pulsadors amb indicador de sentit, display numèric i sonor,
apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon i pany i clau
per trucada prioritària. Queden inclosos els elements com: ganxo
per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de
llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...i els revestiments
exteriors de cabina, de revestit del mur superior i els remats vistos
amb acer inoxidable. S'inclou la connexió telefónica, quadre i
instal·lació eléctrica, reixa ventilació, il·luminació nucli ascensor,

1,00029.688,46 29.688,46

Euro
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les ajudes de paleta necessàries, projecte, legalitzacions i
permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any de
manteniment.
 (P - 60)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.11.01 33.729,03

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL EQUIPAMENT12

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS SANITARIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ43000G u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb
clau. Model DJ0106CS de Mediclinics. Totalment col·locat. (P -
54)

4,00049,50 198,00

2 EJ43001G u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model
PRO-783 CS de Mediclinic. Totalment col·locat.  (P - 55)

4,00038,90 155,60

3 EQZ1U00G u Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o equivalent.
Totalment col·locat. (P - 99)

4,00010,94 43,76

4 EQ8A000G u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic
de presència, tipus ''Speedflow'' model MOGACS'' de Mediclinics
o equivalent. Totalment muntat i instal·lat.  (P - 97)

4,000345,18 1.380,72

5 EJ46U020 u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de
Mediclinics o equivalent amb kit anticonductivitat elèctrica.
Totalment col·locat. (P - 58)

2,000128,40 256,80

6 EJ46U003 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, moel BAIO90CS de
Mediclinics o equivalent, amb kit anticonductivitat elèctrica.
Totalment col·locat.  (P - 57)

2,00082,18 164,36

7 EC1K1501 u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm,
col·locat adherit sobre tauler de fusta hidròfuga, encastat i
segellat perimetral. (P - 19)

4,000121,87 487,48

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.12.01 2.686,72

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL EQUIPAMENT12

SUBCAPÍTOL MOBILIARI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQ5A000R u Formació sala de control composta: Paret de suport de maó calat,
HD, de 240x115x100 mm, per a revestir, fins a una alçària de 100
cm; arrebossat reglejat ambdues cares i pintat amb pintura
plàstica; tancament sala amb finestrals fixos d'alumini de la casa
Technal o equivalent, color blanc i envidrament amb vidre laminar
6+6mm amb butiral transparent, des de sobre la paret fins al
sostre, amb una porta vidriera amb vidre securitzat amb
tancaportes, pany i clau d'acer inoxidable; Taulell de treball de 55
a 75 mm de fondària, amb armaris i calaixeres i amb cubeta
d'acer inoxidable per a pas de documents .  (P - 96)

1,0009.290,60 9.290,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.12.02 9.290,60

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL EQUIPAMENT12

Euro
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SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EBB1200N u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 16)

10,00035,98 359,80

2 EBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 17)

30,00029,83 894,90

3 EBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 18)

5,00063,30 316,50

4 NFBB324 U Placa de 30x15 cm complementaria no reflectora, fixada al
senyal. (P - 214)

6,00034,95 209,70

5 NFBBZ11 u Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra
formigonat. (P - 215)

3,00018,88 56,64

6 NEB92AM U Placa de 65x15cm. per senyalització interior, de planxa d'alumini,
amb les arestes doblegades perquè tingui un llom de 10mm.,
pintada amb material fotoluminiscent, amb grafismes i caràcters
alfanumèrics, amb suport i fixada mecànicament. Totalment
instal·lada. (P - 212)

12,00074,79 897,48

7 NELES40 U Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions.
Totalment Instal·lat. (P - 213)

8,000160,90 1.287,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.12.03 4.022,22

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 VENTILACIÓ FORÇADA01

NIVELL 4 SISTEMES AMB EXPANSIÓ DIRECTE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1011CF1 U Instal·lació de producció i distribució de fred i calor amb sistemes
d'expansió directe. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de
control, valvuleria i accessoris totalment acabada , memòries,
plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució
de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 226)

1,0000,00 0,00

2 EEGAAI91 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per
aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat
interior amb ventilador tangencial, comandament a distància i
termòstat, de 2,64 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred i 3,1 kW en calor, de 960 W de potència elèctrica total
absorbida i un EER=3,38, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu per a tecnologia inverter,
ventialdors de tres velocitats, deflectors amb capacitat d'ajust i
fluid frigorífic R410, col.locada.
Marca AERMEC model EWI /CWI 091 H (P - 23)

1,0001.126,50 1.126,50

3 EEG411C6 u Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conducte
amb condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors axials,
1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, de 9,0 kW de potència
frigorífica, de 2,56 kW de potència elèctrica total absorbida , amb

3,0004.736,98 14.210,94

Euro
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alimentació monofàsica de 230 V, amb una pressió disponible de
50 Pa, amb 1 compressor scroll i vàlvula d'expansió electrònica i
fluid frigorífic R407C, col.locat.
Marca HIREF model HTS090 (P - 22)

4 Z1011CN1 U Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des de les
unitas exteriors fins les interiors. Incloent canonades i aïllaments,
sistemes i elements de distribució de fluids, elements de protecció
i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 227)

1,000800,00 800,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.01.01 16.137,44

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 VENTILACIÓ FORÇADA01

NIVELL 4 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1011CD1 U Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la
sortida de les unitats de tractament d'aire fins als elements de
difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció i seguretat i accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 225)

1,0006.000,00 6.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.01.02 6.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 VENTILACIÓ FORÇADA01

NIVELL 4 VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEMJPA16 u Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de
baixa pressió d'acoplament directe. construït per caixa d'acer
galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma de melanina no

1,000567,54 567,54

Euro
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inflamable (m0), amb brides en aspiració i descarrega amb junta
d'estanqueitat. amb motors monofàsic regulable. per a un cabal
màxim de 390 m3/h.amb reostat de control de cabal. IP 54.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat,
incloent regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB 160 (P - 29)

2 EEMJPA27 u Subministrament i col·locació de caixa de ventilació centrifuga de
baixa pressió d'acoplament directe. construït per caixa d'acer
galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma de melanina no
inflamable (m1), amb brides en aspiració i descarrega amb junta
d'estanqueitat. amb motors monofàsic regulable. per a un cabal
màxim de 900 m3/h.amb reostat de control de cabal.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat,
incloent regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB PLUS 250

 (P - 30)

1,000698,40 698,40

3 EEKPXC25 u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes
d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre de 250mm.
col.locada entre els conductes. Totalment muntada, instal·lada i
posada en funcionament. (P - 27)

4,000203,66 814,64

4 EEKPXC40 u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes
d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre de 400mm.
col.locada entre els conductes. Totalment muntada, instal·lada i
posada en funcionament. (P - 28)

1,000217,00 217,00

5 EEKP8411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col.locada
entre els conductes (P - 26)

1,000189,16 189,16

6 EEKP4311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col.locada
entre els conductes (P - 25)

3,000167,58 502,74

7 EEKP1501 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible
bimetàl.lic i dos finals de carrera, col.locats a comporta tallafocs
(P - 24)

6,00057,78 346,68

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.01.03 3.336,16

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 VENTILACIÓ I CONTROL DE FUMS02

NIVELL 4 EXTRACCIO APARCAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1011VP1 U Instal·lació d'extracció d'aparcaments comptabilitzant des dels
elements de difusió fins a l'exterior. Incloent conductes, sistemes
de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció
i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

1,000100.000,00 100.000,00

Euro
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Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.
 (P - 230)

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.02.01 100.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 VENTILACIÓ I CONTROL DE FUMS02

NIVELL 4 SOBREPRESSIÓ D'ESCALES I VESTÍBULS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1011VE1 U Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls
d'independència comptabilitzant els elements de difusió, sistemes
de conducció de fluids i elements mecànics. Incloent conductes,
sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 229)

1,00030.000,00 30.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.02.02 30.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 VENTILACIÓ I CONTROL DE FUMS02

NIVELL 4 SISTEMA DE CONTROL PER A CONTROL DE FUMS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1011CR5 U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la
instal·lació de control dels sistemes de control de fums
comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la
seva programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de
control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de
protecció i seguretat i accessoris. 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

1,0002.500,00 2.500,00

Euro
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Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 228)

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.02.03 2.500,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACS03

NIVELL 4 ESCOMESA, COMPTAGE, SOBREELEVACIÓ I TRACTAMENT0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1015FE1 U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent
comptatge i sobrelevació comptabilitzada des de les escomeses
respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements
de protecció i tractament, valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 237)

0,0003.000,00 0,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.03.0A 0,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACS03

NIVELL 4 PRODUCCIÓ ACS0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1015FC1 U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària comptabilitzada
des del sistema de bescanvi fins a l'inici de la distribució. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes d'acumulació, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció,valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 236)

1,0000,00 0,00

2 EJAA1311 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 150 l
de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer
inoxidable i aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat
Marca FAGOR, model M-150 N3 (P - 59)

1,000583,66 583,66

Euro
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NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.03.0B 583,66

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 SANITARIS I COMPLEMENTS04

NIVELL 4 SANITARIS / GRIFERIA0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1013FS1 U Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent
elements de subjecció i segellat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 232)

1,0000,00 0,00

2 EJ2ZA001 u Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones
humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a
mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´,
instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb tapa
d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del
material al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau
antivandàlica.
Totalment muntada connectada i connexionada (P - 51)

6,00079,65 477,90

3 EJ16R001 U Subministrament i col·locació d'urinari de porcellana vitrificada
amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc,
col·locat amb fixacions murals i connectat a un ramal, inclou
maniguet d'alimentació, tap de neteja, joc de fixacions i segellat
amb silicona. Totalment muntat i connexionat a la xarxa
d'evacuació.
Marca ROCA model MURAL referència 353330001. (P - 50)

2,000154,78 309,56

4 EJ13R035 U Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada
de 520 x 410, de color blanc, col·locat sobre peu. Inclosos peu,
suports, accessoris i segellat amb silicona. Totalment muntat i
connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 325394. (P - 48)

2,00052,31 104,62

5 EJ14R032 u Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana de tanc baix,
de color blanc, amb sortida horitzontal, seient, tapa especial i tanc
amb mecanisme polsador. Inclòs joc de fixacions, accessoris i
segellat amb silicona. Totalment muntat i connexionat a la xarxa
d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 342300. (P - 49)

4,000131,08 524,32

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.04.0A 1.416,40

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 SANITARIS I COMPLEMENTS04

NIVELL 4 COMPLEMENTS PER A BANYS0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1013FQ1 U Instal·lació dels elements complementaris en banys. Incloent
elements de subjecció i segellat i accessoris.

1,0000,00 0,00

Euro
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Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 231)

2 EJ43M002 U Subministrament i col·locació de dispensador de paper higiènic,
d'acer inoxidable, acabat satinat, amb capacitat per a tres rotllos,
de dimensions 380 x 116 x 130 mm. Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS, referència PR0781CS (73007CS).
 (P - 56)

4,00044,15 176,60

3 EJ42M003 U Subministrament i col·locació de dosificador de sabó Medicolor
d'acer inoxidable AISI 304, amb indicador de volum i capacitat de
0,6 litres. Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS referència DJ0051CS (P - 53)

2,00051,61 103,22

4 EQ8AM004 U Subministrament i col·locació de secador de mans antivandalic
amb carcassa de xapa d'acer inoxidable AISI 304. Totalment
muntat i connexionat.
Marca MEDICLINICS, referència Speedflow M06ACS. (P - 98)

2,000412,77 825,54

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.04.0B 1.105,36

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 SANEJAMENT05

NIVELL 4 PETIT SANEJAMENT0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1014SS1 U Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida
de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües
grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids,
elements de protecció, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 235)

1,0000,00 0,00

2 EJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 52)

4,0008,22 32,88

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.05.0A 32,88

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 SANEJAMENT05

NIVELL 4 XARXA INTERIOR0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1014SP1 U Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o
negres comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins
a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.

1,00024.000,00 24.000,00

Euro
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Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes (P - 234)

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.05.0B 24.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES01

TITOL 5 SANEJAMENT05

NIVELL 4 CLAVAGUERAM. URBANITZACIÓ0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1014SC1 U Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres
o pluvials comptabilitzada des dels elements de connexió fins a la
connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 233)

1,00025.000,00 25.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.01.05.0C 25.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ENLLUMENAT01

NIVELL 4 ENLLUMENAT INTERIOR0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1027II1 U Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements
terminals i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 246)

1,0000,00 0,00

2 EH2DIZR1 u Subministrament i col·locació de llumenera per encastar tipus 36,000126,97 4.570,92

Euro
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downlight de policarbonat equipada amb làmpada fluorescent de
2x32W, amb cercle enbellidor blanc, cercle de soport blanc i
difussor opal. Inclou làmpada , trafo i balastre electrònic no
regulable. Totalment muntada, connexionada i deixada en
funcionament.
Marca INDELUZ model RODAS 37476.00, blanc (P - 39)

3 EH32AS13 u Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per
paraments verticals amb difusor opal, equipada amb dos
làmpades TCL 18W . Incloses làmpades, equips de connexió, i
accesoris. Totalment muntada, connexionada i deixada en
funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5
 (P - 40)

36,00057,39 2.066,04

4 EH32AS14 u Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per
paraments verticals amb difusor opal, equipada amb dos
làmpades TCL 18W amb mòdul d'emergència. Incloses
làmpades, equips de connexió i d'emergència. Totalment
muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5
 (P - 41)

18,000118,16 2.126,88

5 EH11STQ3 u Subministrament i col·locació de llumenera fluorescent per a
instal·lació suspesa o superficie amb cables d'acer regulables,
amb cos d'alumini extruït, de 940mm de longitud, amb 1 tub
fluorescent T5 de 39W, difusor òpal i equip electrònic d'encesa
inmediata. Incloent làmpada, equips de connexió i encesa,
suports i accessoris. Color a definir per D.F. Totalment muntada,
connexionada i deixada en funcionament.
Marca/Model STI/QUADRA 940mm  T5-39W rf.QUD139H (P - 36)

4,000194,15 776,60

6 EHA1TXR1 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta industrial
equipada amb fluorescent de 36W i reactància electrònica amb
protecció de cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos
accessoris de muntatge, làmpades i balastres electrònics.
Totalment muntada, conexionada i deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 1x36w (P - 45)

364,00046,53 16.936,92

7 EHA1TXR2 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta industrial
equipada amb 2 fluorescents de 36W i reactància electrònica amb
protecció de cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos
accessoris de muntatge, làmpades i balastres electrònics.
Totalment muntada, conexionada i deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 2x36w (P - 46)

61,00053,81 3.282,41

8 EHA1ZAP2 u Subministrament i col·locació de llumenera industrial amb
reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, amb carcassa de
poliester reforçat amb fibra de vidre i difusor de policarbonat, per
a instal·lar suspesa o fixada a sostre, IP65, muntada amb
reactància electrònica. Incloent làmpades, equips de connexió i
accessoris de muntatge. 
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ZALUX, model PEP, rf PEP236 (P - 47)

48,00064,93 3.116,64

9 EH21PSI1 u Subministrament i col·locació de llumenera encastable per a 2
lampades fluorescents PL-L 36W amb possibilitat d'incorporar 3
òptiques OLC. Incloent sistemes de connexió, làmpades i
accessoris de muntatge. Totalment muntada encastada en cel ras
formant linies contínues, connectada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TBS330 rf 630748 00 (P - 37)

4,000150,86 603,44

10 EH21PST1 u Subministrament i col·locació de llumenera de superficie per a 2
lampades fluorescents PL-L 36W amb possibilitat d'incorporar
optiques a definir per DF. Incloent sistemes de connexió,
làmpades i accessoris de muntatge. Totalment muntada formant
linies contínues, connectada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TCS398 rf 630083 00 (P - 38)

1,000188,93 188,93

Euro
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11 EH32BJA1 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus aplic oval IP44
classe I equipat amb làmpada TC de 7W. Totalment muntada,
connexionada i deixada en funcionament.
Marca BJC model APLIQUE OVAL CON PROTECCION. (P - 42)

10,00034,13 341,30

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.01.0A 34.010,08

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ENLLUMENAT01

NIVELL 4 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1027IM1 U Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització
d'elements d'evacuació i extinció. Incloent elements terminals i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 247)

1,0000,00 0,00

2 EH61E864 u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i
senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 450 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 90 m2,
amb un grau de protecció IP 42. Color a definir per DF.
Totalment col.locat enrasat en sostre o paret, connectada i
deixada en funcionament.
Marca DAISALUX, model HYDRA N10S amb caixa ref. KET
HYDRA ó KEP HYDRA (P - 43)

42,00088,95 3.735,90

3 EH61EN61 u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i
senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 11 W de potència i làmpada de
senyalització led, flux aproximat de 583lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 116 m2,
amb un grau de protecció IP 44, col.locat superficialment. Inclou
lampada, equips i accesoris. Color a definir per DF.
Totalment colocada, montada i deixada en funcionament. 
Marca DAISALUX, model NOVA rf. NOVA N11 (P - 44)

191,00093,63 17.883,33

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.01.0B 21.619,23

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ENLLUMENAT01

NIVELL 4 CONTROL D'ENLLUMENAT0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1027IC1 U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la
instal·lació de control d'enllumenat comptabilitzant l'element, els

1,0000,00 0,00

Euro
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seus accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent
cablejat, subestacions i quadres de control, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i
seguretat i accessoris
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 245)

2 EG64GE40 u Subministre i col·locació de control automàtic d'enllumenat per a
compliment de CTE DB HE composat per cèl·lula detectora de
nivell d'il·luminació, controladors automàtics, interface, bus de
control, botoneres i tots els elements necessaris per el correcte
funcionament, connexió i comprovació, i l'enginyeria de posada
en marxa.
Marca LUTRON o equivalent. (P - 34)

1,0004.481,74 4.481,74

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.01.0C 4.481,74

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ENLLUMENAT01

NIVELL 4 SENYALITZACIÓ VERTICAL LLUMINOSA I SEGURETAT0D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1027IS9 U Instal·lació dels elements de camp i elements necessaris per a
la instal·lació de la senyalització conveccional i senyalització
vertical lluminosa comptabilitzant l'element i els seus accessoris
de muntatge. Incloent cablejat, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions tècniques, segons normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 248)

0,0000,00 0,00

2 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
(P - 72)

56,0009,83 550,48

3 EMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
(P - 74)

16,00013,20 211,20

4 EMDBUS00 u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a
indicació vertical de trànsit Ø500 mm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P - 76)

29,00046,51 1.348,79

Euro
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5 EMDBUS01 u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a
indicació vertical de trànsit tipus MOPU Ø600 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
(P - 77)

8,00050,63 405,04

6 EMDBU050 u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior per a
indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
650x150 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i
DIN, fixada mecànicament.
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
(P - 75)

21,00023,50 493,50

7 EMDBUS02 u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior
amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides 440x220mm
amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa
vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament (P - 78)

5,000316,83 1.584,15

8 EMDBUS03 u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior
amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides 620x220mm
amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa
vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament (P - 79)

44,000378,63 16.659,72

9 EMDBUS04 u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior
amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides 720x480mm
amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons normativa
vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament (P - 80)

1,000461,03 461,03

10 EMDBUS15 u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de l'interior
amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides 720x480mm
amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips per senyalar places de recàrrega de
vehicles elèctrics a definir per DF, segons normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament (P - 81)

2,000449,57 899,14

11 EMDBU008 u Subministrament i instal.lació de rótul tipus banderola a dues
cares, carcassa en acer inoxidable a força d'angles i platina
soldats, frontal d'alumini, il·luminació interior mitjançant tubs
fluorescents.
*LLIURE / *COMPLET en *leds d'alta lluminositat, amb *fotocélula
d'ajust automàtic a la lluminositat ambiental, visera d'alumini
negre. Logo B:*SM
Banderola,pal,ancoratge i cel.lula fotoelèctrica. 
Dim.800 x 1.000 mm.
Totalment instal.lat i muntat.
Fabricant : FERO S.A (P - 73)

1,0002.936,08 2.936,08

12 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de leds amb una
cara i dos focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles ,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Segons plec de condicions

Totalmetn muntat i en funcionament (P - 180)

1,000272,07 272,07

Euro
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13 EG31G2XX m Placa de zona videovigilada segons instrucció 1/2009 de 10 de
febrer col·locada en zones d’accés abans de la zona
videovigilada. (P - 32)

12,0004,02 48,24

14 EG31G2XY m Placa homologada amb baix relleu H o D (home/dona) per a
serveis higiènics adaptats segons fitxa 1.2.8 del Codi
d’Accessibilitat de Catalunya. Instal·lada (P - 33)

3,0002,87 8,61

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.01.0D 25.878,05

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 CAMINS DE CABLES02

NIVELL 4 SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL0O

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1025BT1 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la
instal·lacio de baixa tensió i enllumenat. Incloent safates, canals i
elements de conducció, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es fa una partida alçada per a tots els tubs i les caixes de
derivació (P - 238)

1,00034.000,00 34.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.02.0O 34.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ELECTRICITAT03

NIVELL 4 ESCOMESA, COMPTATGE I DERIVACIÓ0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1026EE5 U Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió
comptabilitzada des de l'escomesa fins a l'entrada als
consumidors. Incloent cablatge, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció
i seguretat i accessoris 

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Partida alçada (P - 241)

1,00021.000,00 21.000,00

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

PRESSUPOST Pàg.:13/10/13 23Data:

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.03.0A 21.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ELECTRICITAT03

NIVELL 4 QUADRES ELECTRICS I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1026EQ1 U Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de
cadascuna de les línies als elements de protecció corresponents,
elements de protecció i seguretat, sistemes de control i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de quadres
corresponents.

S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació (P -
243)

1,00024.000,00 24.000,00

2 Z1026ED1 U Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió
comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de consum.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 240)

1,00054.000,00 54.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.03.0B 78.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ELECTRICITAT03

NIVELL 4 MECANISMES0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1026EC1 U Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió
comptabilitzant els elements terminals i els seus accessoris.
Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes emportades i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

1,00090.000,00 90.000,00

Euro
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 239)

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.03.0C 90.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ELECTRICITAT03

NIVELL 4 ALIMENTACIÓ ININTERUMPUDA0D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1026ES1 U Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a
subministrament d'energia a elements crítics. Incloent
connexionat de l'element a la xarxa de distribució i i protecció,
elements de protecció, control i seguretat i accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 244)

1,0000,00 0,00

2 EGC53A00 u SAI trifàsic de 9 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un
ondulador estàtic electrònic de 9 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic,
by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador,
una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una
autonomia de 10 minuts a plena càrrega
Marca Riello model PWP9 o similar (P - 35)

1,0004.257,90 4.257,90

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.03.0D 4.257,90

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT02

TITOL 5 ELECTRICITAT03

NIVELL 4 POSADA A TERRA0E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1026EP1 U Instal·lació de posada a terra de la instal·lació comptabilitzada
des dels elements de contacte (cable nu o piques) fins a la
connexió amb la instal·lació elèctrica. Incloent cablejat, elements
de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 242)

1,00020.000,00 20.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.02.03.0E 20.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

Euro
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SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS03

TITOL 5 CAMINS DE CABLES01

NIVELL 4 SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL PER A SENYALS0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1039SD1 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la
instal·lacio de senyals dèbils. Incloent safates, canals i elements
de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 249)

1,000700,00 700,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.03.01.0A 700,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS03

TITOL 5 SEGURETAT CONTRA INCENDIS02

NIVELL 4 ESCOMESA CONTRAINCENDIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APE5 U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent
comptatge, acumulació, tractament i sobrelevació comptabilitzada
des de l'escomesa fins al sistema de distribució interior. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements
de protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa una partida alçada per a la següent instal·lació. (P - 254)

1,0002.000,00 2.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.03.02.01 2.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS03

TITOL 5 SEGURETAT CONTRA INCENDIS02

NIVELL 4 EXTINCIÓ D'INCENDIS AUTOMÀTICA AMB AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APA1 U Instal·lació d'extinció automàtica d'incendis amb aigua
comptabilitzant els elements terminals i tots els seus accessoris.

1,0000,00 0,00

Euro
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Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 250)

2 EM24VK55 u Lloc de control de ruixadors de 3´´ de diàmetre, unió ranura i
ranura, per a col·locar en posició vertical, format per vàlvula de
retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i cambra de
retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de control de
ruixadors a xarxa de distribució d'aigua. (P - 68)

1,0002.812,57 2.812,57

3 EM25VKN1 u Subministrament i col·locació vàlvula de probes i neteja per a
sistemes de automàtics d'extinció d'incendis. Format per els
següents elements:
* Punt de prova/neteja de 1´´ amb orifici de prova de 1/22 incloent
vàlvula de seguretat de 12 bar, presa per a pressòstat i bypas
* Manòmetre per aigua 0-16 bar 1/4´´
* Reducció galvànica per a connexióde 1/2´´ a 1/4´´
Totalment muntat i connectat, incloent accessoris de connexionat
i proves d'estanqueitat.
Anber-Globe (P - 69)

1,000145,30 145,30

4 EF118223 u Partida alçada pels tubs de connexió (P - 31) 1,00010.000,00 10.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.03.02.03 12.957,87

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS03

TITOL 5 SEGURETAT CONTRA INCENDIS02

NIVELL 4 DETECCIÓ D'INCENDIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APD1 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels
elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 252)

1,0000,00 0,00

2 EM12NA11 u Subministrament i col·locació de central de detecció d'incendis
convencional de 16 zones x 20 detectors / zona, microprocesades
muntada en xassís metàl·lic i carcassa de plàstic amb capacitat
per allotjar 2 bateries. Inclós dues bateries de 12 V. i 7,2 A.h i
programa de configuració corresponent.

1,000459,82 459,82

Euro
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Totalment instal·lada, programada i en funcionament.
Marca UTC mod. NK708 (P - 64)

3 EM12NA12 u Subministrament i col·locació de Font d'alimentació externa 
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 7,5 A 216 W

CAIXA FONT 9039 + FONT 27V 5,6A 9030
CAIXA SUPORT PER A FONT DUES BAT 7A.Caixa per allotjar
les fonts d'alimentació,amb espai per a bateries de 7 Ah
(00001180) (no incloses).Disposa de pilot de supervisio per
Fo.230 *Vca.
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 5,6 A 162 W Inclòs
carregador.
Inclòs carregador.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.

ref WOOO9031 marca LPG (P - 65)

1,000465,58 465,58

4 EM11NA72 u Subministrament i col·locació de detector termovelocimetric amb
sortida a indicador remot, UNE 23-007 secció 5. Disposa de'una
sortida per connectar un indicador remot.
Especificacions:
Tensió de treball: de 16 a 28 *VCC
Consum de corrent:
Inactiu a 24 *VCC: < 100 µA
Alarma a 24 *VCC: < 100 dt.
Dimensions (a x Ø): 60 mm x 108 mm
Totalment muntat i programat.
Marca UTC model KV210P (P - 62)

130,00024,39 3.170,70

5 EM13NAB1 u Subministrament i col·locació de sirena interio en policarbonat
color vermell consum 24 Vcc / 4-41mA  
Alimentació: 17 - 60 VDC  consum: 4 - 41mA @ 24 VDC
94 to 106dB(A)
Nombre de tons: 32
Dimensions (Ø x D):100 x 81 mm
Pes: 215g / Color: Vermell
Totalment muntada i conexionada
Marca UTC model AS363 (P - 66)

2,00065,75 131,50

6 EM14N011 u Sirena electrònica color vermell, Inclou base de muntatge en
superficie, grau de protecció ambiental Totalment muntada i
programada.
Marca:UTC o similar/equivalent. (P - 67)

1,00097,80 97,80

7 EMD6N216 u Partida alçada per a cables de connexió (P - 71) 1,0008.000,00 8.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.03.02.04 12.325,40

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS03

TITOL 5 SEGURETAT CONTRA INCENDIS02

NIVELL 4 DETECCIÓ DE CO05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APDC U Instal·lació de detecció de CO comptabilitzada des dels elements
detectors fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent
cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent
en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

1,0000,00 0,00

Euro
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 253)

2 EM12IN96 u Subministrament i col·locació de central de detecció de Monóxid
de carboni de 3 zones. Capacitat de 15 detectors per zona
cablejats a tres fils de 1,5mm. 
Incloent 1 mòdul d'ampliació per a una zona per a poder traballar
amb cinc zones. 
Totalment instal·lada i programada.
Model KM260/ 3R3-09 Marca: UTC (P - 63)

1,000604,98 604,98

3 EM11N003 U Subministrament i col·locació de detector de monóxid de carbonI,
compost per; cap detector, sòcal de connexió i suplement de
fixació per entrada directa de tub. Sensor tipus semiconductor. 
Totalment instal·lat i programat.
Model KM170. Marca:UTC (P - 61)

24,00055,93 1.342,32

4 EMD6N200 u Partida alçada pels cables de connexió (P - 70) 1,0005.000,00 5.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.03.02.05 6.947,30

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS03

TITOL 5 SEGURETAT  ANTIFURTS03

NIVELL 4 CONTROL D'ACCESSOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APC1 U Instal·lació de control d'accessos comptabilitzant els elements
terminals, el softwatre de gestió i tots els seus accessoris.
Incloent tanques i torns, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 251)

1,0000,00 0,00

2 EMEBSB02 U Subministrament i instal.lació de emissor de tiquets BL CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar
*interfonos IP de Commend. 
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 85)

1,0009.541,80 9.541,80

3 EMEBSB06 U Subministrament i instal.lació de validador de tiquets ref. CVTAI 
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra

1,0009.541,80 9.541,80
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· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar
interfonos IP  de Commend. 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 87)

4 EMEBSB20 U Subministrament, conexionat i posada en marxa de:
Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de exclusa o
obertura doble
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 94)

1,000761,27 761,27

5 EMEBSB01 U Subministrament i instal.lació de Barrera elegance de les
seguents característiques:
· Braç fix
· Control per microprocessador
· Motor d'1/2 C.V. (a.c.)
· Temps de maniobra < 1 *seg.
Inclou detector de presencia mitjançant llaç inductiu i kit
d'articulació de barrera.
Totalment muntat, instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 84)

2,0002.595,78 5.191,56

6 EMEBSB05 U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic ESTANDAR
CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14 monedas
devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT para
información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 86)

2,00026.716,17 53.432,34

7 EMEBSB07 U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 88)

1,00036.051,09 36.051,09

8 EMEBSB10 U Subministrament i instal.lació de mòdul permet engullir vales
comerç una vegada acceptats
· Inclou caixa recogida Vales acceptats
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 89)

3,000926,23 2.778,69

9 EMEBSB13 U Subministrament i instal.lació de Control i gestió del sistema Lince
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa
manual (inclou SAI)
Consola de comandament manual (Ibersegur)
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres, inclou caixa manual
amb pagament emv
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 92)

1,0008.833,16 8.833,16

10 EMDW935A 1 Subministrament i col.locació de lector de matricules que permet
el reconeixement de matricules per realitzar el control de accés,
per carril fins a 3,5m. Conexió a xarxa TCP / IP. 
Llicència software IP_PLATE
Concentrador equips lectura
Equip (càmera) de lectura INNOVA OSIRIS VIA
amb 3 camares entrada i sortida rotacional i sortida aparcament
planta soterrani 2
Connexionat i posada en marxa matricules
Totalment instal.lat i en funcionament (P - 83)

1,00017.796,55 17.796,55

11 EMEBSB12 U Subministrament i instal.lació de lector obreportes peatonal
centralitzat amb opció ethernet cobre aB
Totalment instal.lat i en funcionament.

5,0002.010,29 10.051,45
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Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 91)

12 EP434612 m Subministrament i instal.lació de teclat numeric, permet l'activació
de dos reles, 
Totalment instal.lat i en funcionament.
mod. FC42 marca FARFISA (P - 95)

1,000123,28 123,28

13 EMDW300C u Subministrament i instal·lació de pany elèctric per encastar
d'alumini, 3000N monitoritzat. 
Dimensions: 228x38x27mm.
Incloent font alimentació estabilitzada i passacables antivandalic. 
Totalment muntat i connexionat.
Mod. mod FE322 GE Security  o equivalent. (P - 82)

22,000106,98 2.353,56

14 EMEBSB16 u Partida alçada per a diferents connexionats i cables (P - 93) 1,00012.000,00 12.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.03.03.01 168.456,55

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS03

TITOL 5 SEGURETAT  ANTIFURTS03

NIVELL 4 CTTV02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APV1 U Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des dels
elements detetors, les unitats electròniques i els elements
d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 256)

1,00060.000,00 60.000,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.03.03.02 60.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS03

TITOL 5 SEGURETAT  ANTIFURTS03

NIVELL 4 CONTROL SISTEMES DE SEGURETAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APR5 U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la
instal·lació de seguretat comptabilitzant l'element, els seus
accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent cablejat,
subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres

0,0000,00 0,00
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dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 255)

2 EMEBSB11 U Subministrament i instal.lació de equips per a centre de control.
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa
manual.
Consola de comandament manual (Ibersegur) 
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres 
Lector EMV caixa manual 
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP (P - 90)

1,0008.505,59 8.505,59

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.03.03.03 8.505,59

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES INSTAL·LACIONS04

TITOL 5 OBRA CIVIL ASSOCIADA A LES INSTAL·LACIONS01

NIVELL 4 AJUDES DE PALETERIA1A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAUUIA1 pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del ram
de paleta a les instal.lacions i industrials, incloent obertura i tapat
de regates i forats, neteja, ús de grua i elements de seguretat i
salut generals de l'obra i prorrateig d'energia i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i que són necessaris
per a deixarles instal·lacions descrites totalment acabades.
 (P - 220)

1,0002.500,00 2.500,00

NIVELL 4TOTAL 01.AA.13.04.01.1A 2.500,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES INSTAL·LACIONS04

TITOL 5 LEGALITZACIONS I LLICÈNCIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAL1CL1 U Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built
de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica exigida pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en
Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per
duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).
 (P - 221)

1,000900,00 900,00

2 XPAL1FA1 U Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació
d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.

1,000600,00 600,00
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* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per
duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).
 (P - 222)

3 XPAL2ED1 U Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint de
l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica exigida pel Reglament electrotècnic de baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per
duplicat (Propietat i Direcció Facultativa). (P - 223)

1,000900,00 900,00

4 XPAL3AP1 U Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de
l'as-built de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques dels
punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per
duplicat (Propietat i Direcció Facultativa). (P - 224)

1,000450,00 450,00

TITOL 5TOTAL 01.AA.13.04.02 2.850,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 134)

220,0006,15 1.353,00

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 135)

8,00022,42 179,36

3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada
amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731 (P - 136)

8,00027,51 220,08

4 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 137)

0,00014,81 0,00

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 138)

25,0006,17 154,25

6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 139)

16,0005,22 83,52

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 140)

12,0000,24 2,88

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada 517,0000,73 377,41
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segons UNE-EN 405 (P - 141)

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 142)

200,0001,44 288,00

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 143)

10,0002,46 24,60

11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 144)

3,0006,88 20,64

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 145)

8,00021,84 174,72

13 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 147)

220,00021,22 4.668,40

14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 146)

220,00016,52 3.634,40

15 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 148)

100,0006,53 653,00

16 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 149)

12,00050,05 600,60

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 150) 6,00014,47 86,82

18 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 151)

6,000203,78 1.222,68

19 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 152)

12,00032,36 388,32

20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
161)

100,00015,76 1.576,00

21 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 153)

15,00023,55 353,25

22 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
154)

65,00066,30 4.309,50

23 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 155) 100,0008,84 884,00

Euro



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

PRESSUPOST Pàg.:13/10/13 34Data:

24 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 156)

100,00013,13 1.313,00

25 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 160)

12,00047,68 572,16

26 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 157) 75,0002,30 172,50

27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 163)

12,00022,39 268,68

28 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P -
162)

6,00023,78 142,68

29 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 164)

6,00032,30 193,80

30 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 165)

6,00023,63 141,78

31 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 158)

100,0004,56 456,00

32 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 159)

5,00015,47 77,35

33 H148H200 u Vestit ignífug (P - 166) 5,00089,10 445,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.14.01 25.038,88

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 169)

40,0006,92 276,80

2 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 171)

8,0008,13 65,04

3 H1513151 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de
diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P -
168)

110,0005,48 602,80

4 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs (P - 170)

90,0009,30 837,00

5 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per
a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 167)

150,00015,71 2.356,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.14.02 4.138,14
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 184)

84,000129,68 10.893,12

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 185)

84,000104,23 8.755,32

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 186)

84,000113,70 9.550,80

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 188)

65,00060,26 3.916,90

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 189)

15,00015,43 231,45

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 190)

3,000115,90 347,70

7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 191)

3,00057,12 171,36

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 193)

25,00056,60 1.415,00

9 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 187)

3,00050,72 152,16

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 192)

5,00094,57 472,85

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 194)

20,0002,02 40,40

12 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 195)

3,000193,07 579,21

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 196)

5,000120,46 602,30

14 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 197)

5,00079,81 399,05

15 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 198) 1,00021,61 21,61

16 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 199) 100,00036,62 3.662,00

17 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 200) 10,000210,12 2.101,20
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18 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 183)

25,00045,57 1.139,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.14.03 44.451,68

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 176)

30,00022,39 671,70

2 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 179)

60,00044,44 2.666,40

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 177)

30,00036,30 1.089,00

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 178)

20,00028,95 579,00

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 181) 30,0006,22 186,60

6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 182)

800,0001,58 1.264,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.14.04 6.456,70

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL FORMACIÓ PERSONAL OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 174)

15,000148,37 2.225,55

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 175)

100,00020,67 2.067,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.14.05 4.292,55

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT AUXILIAR PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 172)

700,00045,40 31.780,00

2 H15Z2011 h Senyaler (P - 173) 130,00020,67 2.687,10
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.14.06 34.467,10

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL URBANITZACIÓ15

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS, MOBILIARI01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9600003 m2 Paviment de llambordí de formigó flotant de forma rectangular de
50x50x5.5cm col·locat sobre suports, específic per a cobertes
transitables com sostres de garatges. (P - 127)

3.617,00020,58 74.437,86

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.15.01 74.437,86

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL URBANITZACIÓ15

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GO000001 u Banc d'alumini anoditzant i fusta, de llargària 3m, amb suports de
fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques, i taulells de fusta. Inclou transport i col·locació (P -
132)

17,000968,49 16.464,33

2 GO000003 u Paparera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura
de color gris, amb cos de 30 cm de diàmetre i 45cm d'alçària,
col·locada amb fixacions mecàniques, transportada i totalment
instal·lada. (P - 133)

10,000439,66 4.396,60

3 FHND8DN1 u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada
llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma troncopiramidal i
acoblada al suport (P - 102)

25,000101,40 2.535,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.15.02 23.395,93

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL URBANITZACIÓ15

SUBCAPÍTOL ZONA VERDA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 103)

14,000131,80 1.845,20

2 FR44F626 u Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 8 a
10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ (P - 104)

11,00046,56 512,16

3 G9916425 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida, rejuntades
amb morter mixt 1:0,5:4 i col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I (P - 128)

25,00076,24 1.906,00

4 FRF11190 u Reg d'arbre amb mànega connectada a boca de reg, amb una
aportació mínima de 100 l i amb un recorregut de la mànega no
superior a 25 m (P - 105)

15,0001,70 25,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.15.03 4.288,86
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL ESTUDI CONTROL DE QUALITAT16

SUBCAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PP110000 u Partida alçada d'abonamnet íntegre per la realització del Control
de Qualitat del Projecte. (P - 218)

1,00040.000,00 40.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.16.01 40.000,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT DE MARTORELL01

SUBOBRA APARCAMENTAA

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS17

SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PP120000 u Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió de
Residus (P - 219)

1,00020.000,00 20.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.AA.17.01 20.000,00

Euro
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NIVELL 6: NIVELL 4 Import

NIVELL 4 01.AA.13.01.01.01 SISTEMES AMB EXPANSIÓ DIRECTE 16.137,44
NIVELL 4 01.AA.13.01.01.02 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE 6.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.01.01.03 VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRE 3.336,16

01.AA.13.01.01 VENTILACIÓ FORÇADATitol 5 25.473,60

NIVELL 4 01.AA.13.01.02.01 EXTRACCIO APARCAMENTS 100.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.01.02.02 SOBREPRESSIÓ D'ESCALES I VESTÍBULS 30.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.01.02.03 SISTEMA DE CONTROL PER A CONTROL DE FUMS 2.500,00

01.AA.13.01.02 VENTILACIÓ I CONTROL DE FUMSTitol 5 132.500,00

NIVELL 4 01.AA.13.01.03.0A ESCOMESA, COMPTAGE, SOBREELEVACIÓ I TRACTAMENT 0,00
NIVELL 4 01.AA.13.01.03.0B PRODUCCIÓ ACS 583,66

01.AA.13.01.03 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACSTitol 5 583,66

NIVELL 4 01.AA.13.01.04.0A SANITARIS / GRIFERIA 1.416,40
NIVELL 4 01.AA.13.01.04.0B COMPLEMENTS PER A BANYS 1.105,36

01.AA.13.01.04 SANITARIS I COMPLEMENTSTitol 5 2.521,76

NIVELL 4 01.AA.13.01.05.0A PETIT SANEJAMENT 32,88
NIVELL 4 01.AA.13.01.05.0B XARXA INTERIOR 24.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.01.05.0C CLAVAGUERAM. URBANITZACIÓ 25.000,00

01.AA.13.01.05 SANEJAMENTTitol 5 49.032,88

NIVELL 4 01.AA.13.02.01.0A ENLLUMENAT INTERIOR 34.010,08
NIVELL 4 01.AA.13.02.01.0B ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 21.619,23
NIVELL 4 01.AA.13.02.01.0C CONTROL D'ENLLUMENAT 4.481,74
NIVELL 4 01.AA.13.02.01.0D SENYALITZACIÓ VERTICAL LLUMINOSA I SEGURETAT 25.878,05

01.AA.13.02.01 ENLLUMENATTitol 5 85.989,10

NIVELL 4 01.AA.13.02.02.0O SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL 34.000,00
01.AA.13.02.02 CAMINS DE CABLESTitol 5 34.000,00

NIVELL 4 01.AA.13.02.03.0A ESCOMESA, COMPTATGE I DERIVACIÓ 21.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.02.03.0B QUADRES ELECTRICS I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 78.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.02.03.0C MECANISMES 90.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.02.03.0D ALIMENTACIÓ ININTERUMPUDA 4.257,90
NIVELL 4 01.AA.13.02.03.0E POSADA A TERRA 20.000,00

01.AA.13.02.03 ELECTRICITATTitol 5 213.257,90

NIVELL 4 01.AA.13.03.01.0A SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL PER A SENYALS 700,00
01.AA.13.03.01 CAMINS DE CABLESTitol 5 700,00

NIVELL 4 01.AA.13.03.02.01 ESCOMESA CONTRAINCENDIS 2.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.03.02.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS AUTOMÀTICA AMB AIGUA 12.957,87
NIVELL 4 01.AA.13.03.02.04 DETECCIÓ D'INCENDIS 12.325,40
NIVELL 4 01.AA.13.03.02.05 DETECCIÓ DE CO 6.947,30

01.AA.13.03.02 SEGURETAT CONTRA INCENDISTitol 5 34.230,57

NIVELL 4 01.AA.13.03.03.01 CONTROL D'ACCESSOS 168.456,55
NIVELL 4 01.AA.13.03.03.02 CTTV 60.000,00
NIVELL 4 01.AA.13.03.03.03 CONTROL SISTEMES DE SEGURETAT 8.505,59

01.AA.13.03.03 SEGURETAT  ANTIFURTSTitol 5 236.962,14

NIVELL 4 01.AA.13.04.01.1A AJUDES DE PALETERIA 2.500,00
01.AA.13.04.01 OBRA CIVIL ASSOCIADA A LES INSTAL·LACIONSTitol 5 2.500,00

817.751,61

NIVELL 5: TITOL 5 Import

Titol 5 01.AA.13.01.01 VENTILACIÓ FORÇADA 25.473,60
Titol 5 01.AA.13.01.02 VENTILACIÓ I CONTROL DE FUMS 132.500,00
Titol 5 01.AA.13.01.03 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACS 583,66
Titol 5 01.AA.13.01.04 SANITARIS I COMPLEMENTS 2.521,76
Titol 5 01.AA.13.01.05 SANEJAMENT 49.032,88
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01.AA.13.01 Instal·lacions mecàniquesSubcapítol 210.111,90

Titol 5 01.AA.13.02.01 ENLLUMENAT 85.989,10
Titol 5 01.AA.13.02.02 CAMINS DE CABLES 34.000,00
Titol 5 01.AA.13.02.03 ELECTRICITAT 213.257,90

01.AA.13.02 Instal·lacions elèctriques i d'enllumenatSubcapítol 333.247,00

Titol 5 01.AA.13.03.01 CAMINS DE CABLES 700,00
Titol 5 01.AA.13.03.02 SEGURETAT CONTRA INCENDIS 34.230,57
Titol 5 01.AA.13.03.03 SEGURETAT  ANTIFURTS 236.962,14

01.AA.13.03 Instal·lacions de seguretat i telecomunicacionsSubcapítol 271.892,71

Titol 5 01.AA.13.04.01 OBRA CIVIL ASSOCIADA A LES INSTAL·LACIONS 2.500,00
Titol 5 01.AA.13.04.02 LEGALITZACIONS I LLICÈNCIES 2.850,00

01.AA.13.04 Elements comuns i annexes a les instal·lacionsSubcapítol 5.350,00

820.601,61

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.AA.02.01 Moviment de terres 99.929,79
01.AA.02 Moviments de terres i EnderrocsCapítol 99.929,79

Subcapítol 01.AA.03.01 Pilons 285.033,76
Subcapítol 01.AA.03.02 Llosa i murs 764.008,04
Subcapítol 01.AA.03.03 Impermeabilitzacions 21.351,42

01.AA.03 FonamentsCapítol 1.070.393,22

Subcapítol 01.AA.04.01 Pilars i murs, sostres i lloses 882.904,91
01.AA.04 EstructuraCapítol 882.904,91

Subcapítol 01.AA.05.01 Cobertes 105.399,38
01.AA.05 CobertesCapítol 105.399,38

Subcapítol 01.AA.06.01 Tancament 258.836,28
01.AA.06 Tancament i divisòriesCapítol 258.836,28

Subcapítol 01.AA.07.01 Revestiments 17.388,09
Subcapítol 01.AA.07.02 Pintures 13.263,50

01.AA.07 RevestimentsCapítol 30.651,59

Subcapítol 01.AA.08.01 Soleres 21.195,62
Subcapítol 01.AA.08.02 Paviments interiors 9.283,10
Subcapítol 01.AA.08.03 Paviments exteriors 20.790,54
Subcapítol 01.AA.08.04 Pintures 8.779,81

01.AA.08 PavimentsCapítol 60.049,07

Subcapítol 01.AA.09.01 Serralleries 61.288,34
01.AA.09 SerralleriesCapítol 61.288,34

Subcapítol 01.AA.10.01 Fusteria de fusta 3.039,12
Subcapítol 01.AA.10.02 Fusteries de vidre 66.930,96
Subcapítol 01.AA.10.03 Fusteries RF 6.814,22

01.AA.10 FusteriesCapítol 76.784,30

Subcapítol 01.AA.11.01 Ascensors 33.729,03
01.AA.11 AscensorsCapítol 33.729,03

Subcapítol 01.AA.12.01 Equipaments sanitaris 2.686,72
Subcapítol 01.AA.12.02 Mobiliari 9.290,60
Subcapítol 01.AA.12.03 Senyalització 4.022,22

01.AA.12 EquipamentCapítol 15.999,54

Subcapítol 01.AA.13.01 Instal·lacions mecàniques 210.111,90
Subcapítol 01.AA.13.02 Instal·lacions elèctriques i d'enllumenat 333.247,00
Subcapítol 01.AA.13.03 Instal·lacions de seguretat i telecomunicacions 271.892,71
Subcapítol 01.AA.13.04 Elements comuns i annexes a les instal·lacions 5.350,00

01.AA.13 Instal·lacionsCapítol 820.601,61

Euro
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Subcapítol 01.AA.14.01 Proteccions individuals 25.038,88
Subcapítol 01.AA.14.02 Proteccions col·lectives 4.138,14
Subcapítol 01.AA.14.03 Equipament 44.451,68
Subcapítol 01.AA.14.04 Senyalització provisional 6.456,70
Subcapítol 01.AA.14.05 Formació personal obra 4.292,55
Subcapítol 01.AA.14.06 Equipament auxiliar per a proteccions col·lectives 34.467,10

01.AA.14 Seguretat i SalutCapítol 118.845,05

Subcapítol 01.AA.15.01 Paviments, mobiliari 74.437,86
Subcapítol 01.AA.15.02 Mobiliari urbà 23.395,93
Subcapítol 01.AA.15.03 Zona verda 4.288,86

01.AA.15 UrbanitzacióCapítol 102.122,65

Subcapítol 01.AA.16.01 Control de Qualitat 40.000,00
01.AA.16 Estudi Control de QualitatCapítol 40.000,00

Subcapítol 01.AA.17.01 Gestió de Residus 20.000,00
01.AA.17 Gestió de residusCapítol 20.000,00

3.797.534,76

NIVELL 3: CAPÍTOL Import

Capítol 01.AA.02 Moviments de terres i Enderrocs 99.929,79
Capítol 01.AA.03 Fonaments 1.070.393,22
Capítol 01.AA.04 Estructura 882.904,91
Capítol 01.AA.05 Cobertes 105.399,38
Capítol 01.AA.06 Tancament i divisòries 258.836,28
Capítol 01.AA.07 Revestiments 30.651,59
Capítol 01.AA.08 Paviments 60.049,07
Capítol 01.AA.09 Serralleries 61.288,34
Capítol 01.AA.10 Fusteries 76.784,30
Capítol 01.AA.11 Ascensors 33.729,03
Capítol 01.AA.12 Equipament 15.999,54
Capítol 01.AA.13 Instal·lacions 820.601,61
Capítol 01.AA.14 Seguretat i Salut 118.845,05
Capítol 01.AA.15 Urbanització 102.122,65
Capítol 01.AA.16 Estudi Control de Qualitat 40.000,00
Capítol 01.AA.17 Gestió de residus 20.000,00

01.AA AparcamentSubobra 3.797.534,76

3.797.534,76

NIVELL 2: SUBOBRA Import

Subobra 01.AA Aparcament 3.797.534,76
01 Pressupost  Aparcament de MartorellObra 3.797.534,76

3.797.534,76

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Aparcament de Martorell 3.797.534,76
3.797.534,76

Euro



   
 Aparcament Públic 
 Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 Pag. 1 

 
 PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. 3.797.464,86 
 ..................................................................................................... 

 
 13,00 % Despeses generals SOBRE 3.797.464,86.................................................................................... 493.670,43 

 
 6,00 % Benefici industrial SOBRE 3.797.464,86....................................................................................... 227.847,89 

 

 Subtotal 4.518.983,18 

 21,00 % IVA SOBRE 4.518.983,18........................................................................................................ 948.986,47 

 

 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.467.969,65 

 

 Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 
 ( CINC MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
 SEIXANTA-CINC CENTIMS ) 

 

 

  
 
 Barcelona, Octubre de 2013  
 
 
 L´autor del projecte, 
 

 
 
 
 

 Ferran Garcia Hernandez 
 Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

 

 

 

 

 

 

 


