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Pressupost

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 5.626,700

2 E21R1265 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 E221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Profunditat (m)

2 Caixa per solera 5.436,000 0,350 1.902,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.902,600

4 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases T Superfície (m2 Longitud (m)

2 Rases per instal·lacions 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

5 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases per a enceps i bigues de lligam T Ample (m) Longitud (m) Fondària (m)

2 ENCEPS

3 Grup 0 0,850 1,800 0,450 0,689 C#*D#*E#*F#

4 Grup 1 1,750 1,750 0,450 1,378 C#*D#*E#*F#

5 Grup 2 1,100 2,500 0,550 1,513 C#*D#*E#*F#

6 Grup 3 2,500 2,500 0,550 3,438 C#*D#*E#*F#

7 Grup 4 2,500 2,500 0,550 3,438 C#*D#*E#*F#

8 Grup 5

9 Total ENCEPS S 10,456 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 BIGUES DE LLIGAT

11 Secció 1 0,400 116,570 0,400 18,651 C#*D#*E#*F#

12 Secció 2 0,400 139,370 0,400 22,299 C#*D#*E#*F#

13 Total BIGUES DE LLIGAT S 40,950 SUMSUBTOTAL(
G10:G12)

14 TANCA PERIMETRAL

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 2

15 Zuncho 0,300 249,200 0,300 22,428 C#*D#*E#*F#

16 S 22,428 SUMSUBTOTAL(
G14:G15)

TOTAL AMIDAMENT 73,834

6 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat T Superfície (m2 Profunditat (m)

2 Subase 5.436,000 0,150 815,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 815,400

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 02  FONAMENTACIONS

1 E3E5F55E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó
HRA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 266,000

2 E3E5835E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de
diàmetre 35 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 462,000

3 E3EB3000 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 2.982,200

4 E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E3EZA030 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 35 cm

AMIDAMENT DIRECTE 5,830

6 E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,730

7 E3Z153T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 125,500

8 E3F515H1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enceps T Amplada (m) Longitud (m) Profunditat (m) Unitats

2 Grup 0 0,850 1,800 0,450 2,000 1,377 C#*D#*E#*F#

3 Grup 1 1,750 1,750 0,450 3,000 4,134 C#*D#*E#*F#

4 Grup 2 0,850 1,800 0,450 10,000 6,885 C#*D#*E#*F#

5 Grup 3 1,100 2,500 0,550 2,000 3,025 C#*D#*E#*F#

6 Grup 4 2,500 2,500 0,550 2,000 6,875 C#*D#*E#*F#

7 Grup 5 2,500 2,500 0,550 3,000 10,313 C#*D#*E#*F#

8 TOTAL ENCEPS S 32,609 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 32,609

9 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.300,200

10 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 33,525

11 E3851LG1 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-35/P/20/IIb+Qc, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20,
abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enceps T Amplada (m) Longitud (m) Fondària (m)

2 Secció 1 0,400 116,570 0,400 18,651 C#*D#*E#*F#

3 Secció 2 0,400 139,370 0,400 22,299 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 40,950 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 40,950

12 E38B3000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bigues trava T

2 Secció 1 1.659,180 1.659,180 C#*D#*E#*F#

3 Secció 2 493,050 493,050 C#*D#*E#*F#

4 TOTAL BIGUES TRAVA S 2.152,230 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

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

TOTAL AMIDAMENT 2.152,230

13 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets

AMIDAMENT DIRECTE 511,880

14 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 6,650

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 03  ESTRUCTURES

1 E4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, sense mènsules, per a encastar a la
base, col·locat amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 E4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb una mènsula a una cara, per a
encastar a la base, col·locat amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 E4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb quatre mènsules a dues cares i
a nivell, per a encastar a la base, col·locat amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 E4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb dues mènsules a una cara, per a
encastar a la base, col·locat amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 E4LV75H9 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORJATS T Superfície (m2

2 Coberta C2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

3 Coberta C3 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 Sostre àrea oficines 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

5 TOTAL FORJATS S 500,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 500,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 7,560

7 E4Z11611 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

AMIDAMENT DIRECTE 3,780

8 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat,
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

9 B01PFP30 m Jàssera peraltada I.60

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

10 B02RFA10 m Riostra frontal 65

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

11 B03RFA10 m Riostra frontal V

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 B04CFP10 m Biga canalmH-40-P

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

13 B05TFFP1 m Biga Thalasa tipus L 50x75

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

14 BC07FP15 m Corretja VP-26

AMIDAMENT DIRECTE 1.320,000

15 PMEFP000 u Preu muntatge estructura prefabricada, incloent grues i personal propi

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 145C287B m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 04  COBERTES

1 E5615C40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per
a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat,
col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 317,900

2 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix,
la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

3 15113TDF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè extruït
de gruix 50 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de terratzo sobre suports

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E635G625 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 50
mm, amb la cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, amb la cara interior perforada, per a façanes,
col·locat en posició vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes T Superfície (m2

2 Façana Nord 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Façana Sud 98,700 98,700 C#*D#*E#*F#

4 Façana Est 410,830 410,830 C#*D#*E#*F#

5 Façana Oest 781,990 781,990 C#*D#*E#*F#

6 Total façanes S 1.291,520 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 1.291,520

2 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara, col·locades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes T Superfície (m2

2 Façana Nord 292,310 292,310 C#*D#*E#*F#

3 Façana Sud 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#

4 Façana Oest 248,150 248,150 C#*D#*E#*F#

5 Façana Est 233,720 233,720 C#*D#*E#*F#

6 Total façanes S 931,180 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 931,180

3 E635D424 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm,
amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició horitzontal

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 E61A776K m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3 amb doble cambra, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 204,000

5 E61G6632 m2 Envà de 6 cm de gruix amb plaques d'escaiola de 6 cm de gruix per a revestir, d'una alçària de menys de 3 m,
col·locades amb adhesiu d'escaiola amb additius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 7

1 Parets divisòries T Superfície (m2

2 Planta primera 15,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta baixa 130,180 130,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,180

6 E6529B4CKDG m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W ref. D035_40 de la serie
Sistemes Ecosec Façanes d'ISOVER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parets divisòries T Superfície (m2

2 Planta primera 283,270 283,270 C#*D#*E#*F#

3 Planta baixa 117,450 117,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,720

7 ECZ13101 m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual

AMIDAMENT DIRECTE 23,260

8 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 75,990

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 06  REVESTIMENTS

1 E831H200 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat
llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 39,460

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintura T Superfície (m2

2 Parets divisòries lavabos i vestuaris 39,460 39,460 C#*D#*E#*F#

3 Parets divisòries (resta de parets) 101,710 101,710 C#*D#*E#*F#

4 TOTAL PINTURA S 141,170 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

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

TOTAL AMIDAMENT 141,170

3 E82C2N2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enrajolat T Superfície (m2

2 Planta baixa 264,230 264,230 C#*D#*E#*F#

3 Planta primera 182,900 182,900 C#*D#*E#*F#

4 TOTAL ENRAJOLAT S 447,130 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

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

TOTAL AMIDAMENT 447,130

4 E511GBEK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració manual, amb acabat fi, de color vermell i
de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 07  PAVIMENTS

1 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95
% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.125,340

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

AMIDAMENT DIRECTE 2.191,430

3 B0B34234B m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD (MA)

AMIDAMENT DIRECTE 2.191,430

4 E9G3DD6A m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 1.891,430

5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 3.358,870

6 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 3.358,870

7 F9H1B331 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

AMIDAMENT DIRECTE 134,350

8 F9H1BB5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i
granulat calcari, estesa i compactada

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 220,720

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 EARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, una tarja lateral i una
tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 3,690

3 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 200x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a
envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 EATYCAD1 u Col·locació de porta acústica de fulla/es batents de 100 cm d'amplària 200 cm d'alçària mitjançant platina
d'ancoratge agafada amb morter ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 1A1E1310 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una
fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 1A1E6710 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 300x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de
tres fulles corredisses sobre dos carrils amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4
mm

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 EC171543 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

AMIDAMENT DIRECTE 41,100

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 09  PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

1 EB121FA6 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L 40x20,
muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

AMIDAMENT DIRECTE 14,700

2 EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10
mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a vidre de
tubular 17x17x1,5 mm per a fixació del vidre , de 100 a 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 10  JARDINERIA

1 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 11  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ. SANEJAMENT

1 ED3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb
5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 ED115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 ED116171DGCL m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm
ref. 82NG032015000 de la serie Sistemes per a l'evacuació d'ABN PIPE , fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 EFA28545 m Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO
15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO
15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

6 EFA1L342 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonades de 110 mm T longitud (m)

2 Aigües residuals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Aigües pluvials 256,000 256,000 C#*D#*E#*F#

4 TOTAL CANONADES S 266,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 266,000

8 ED3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa de reixeta de
PVC reforçada, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 ED51YAA3 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de 75 l/s , cassoleta
d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza
l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 110 mm de diàmetre en polietilè
d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm de diàmetre i 80 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí
de 230 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

10 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

12 EFA1R385 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 12  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EUR



Pressupost

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 12

1 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70 cm i 70
mm d'alçada, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i fixacions murals, totalment instal·lada
a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu mitjà, col·locat amb
suports murals

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 BJA243A0 U Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència,
horitzontal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EFB17452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

7 EFC17C25F8T1 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
ref. PPRATBCLIF040 de la serie PPR de BLANSOL soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

8 EJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 3/4'' de diàmetre nominal, connectat a
una bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 14  CLIMATITZACIÓ

1 EEGDE2CM u Bomba de calor partida 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 13,5 a 14,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80,
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R410 A, col·locat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 3,5 kW de potència
frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
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fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm,
motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell
de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el conducte

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EEK91207 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 EEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 EE51MS1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior de alumini i
malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 15  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

1 EM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de
xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a
col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EF12L411 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

3 EM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5,
amb base d'encastar, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 EM121406 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau
de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

8 EM00U001 u Punt de connexionat de detectors, des de les unitats de control de linie. Inclou par proporcional de tub de PVC
en execució vista, cabljat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor de secció de 2,5 mm2 trenat i
apantallat. completament instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 16  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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145C287BP-1 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

83,10 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

15113TDFP-2 m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a la
intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 50 mm, capa separadora amb
geotèxtil i acabat amb un paviment de terratzo sobre suports

98,13 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

1A1E1310P-3 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 mm

217,66 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1A1E6710P-4 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 300x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de tres fulles corredisses sobre dos carrils amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant
de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

223,60 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

B01PFP30P-5 m Jàssera peraltada I.60 195,81 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

B02RFA10P-6 m Riostra frontal 65 79,39 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

B03RFA10P-7 m Riostra frontal V 79,39 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

B04CFP10P-8 m Biga canalmH-40-P 112,10 €

(CENT DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

B05TFFP1P-9 m Biga Thalasa tipus L 50x75 322,91 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

B0B34234BP-10 m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD (MA) 2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

BC07FP15P-11 m Corretja VP-26 10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

BJA243A0P-12 U Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, horitzontal

156,30 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E21R1265P-13 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

143,77 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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E22113C2P-14 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

E221C272P-15 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,63 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E222122AP-16 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E222B232P-17 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E2251772P-18 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E31521H3P-19 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

71,81 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E3851LG1P-20 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-35/P/20/IIb+Qc, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20, abocat des de camió

101,86 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

E38B3000P-21 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

E38D1100P-22 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets 19,88 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E3E5835EP-23 m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en
terreny fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

34,89 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

E3E5F55EP-24 m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre
55 cm amb formigó HRA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

56,25 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E3EB3000P-25 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

E3EZ1800P-26 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS)

E3EZA030P-27 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 35 cm 33,68 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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E3EZA050P-28 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm 50,12 €

(CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E3F515H1P-29 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

82,06 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

E3FB3000P-30 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E3FDD100P-31 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 27,04 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

E3Z153T1P-32 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

E4LV75H9P-33 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

59,76 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E4P18AF1P-34 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300
kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua

1.550,89 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

E4P18AF2P-35 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300
kN/m, amb una mènsula a una cara, per a encastar a la base, col·locat amb grua

1.587,78 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

E4P18AF4P-36 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300
kN/m, amb dues mènsules a una cara, per a encastar a la base, col·locat amb grua

1.602,66 €

(MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E4P18AF5P-37 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300
kN/m, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la base, col·locat amb
grua

1.647,69 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

E4PQU001P-38 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície
superior acabada amb corindó

78,60 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E4Z11611P-39 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

128,12 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E511GBEKP-40 m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració manual, amb acabat
fi, de color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

24,93 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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E545UA50P-41 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de
0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i
una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques
amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

28,24 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

E5615C40P-42 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm
d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb
suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

110,30 €

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E61A776KP-43 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x200
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3 amb doble cambra, de dues cares vistes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

29,26 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

E61BED11P-44 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau
HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 400
kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

40,76 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E61G6632P-45 m2 Envà de 6 cm de gruix amb plaques d'escaiola de 6 cm de gruix per a revestir, d'una alçària
de menys de 3 m, col·locades amb adhesiu d'escaiola amb additius

20,49 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

E635D424P-46 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix
total de 40 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les
planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat en posició horitzontal

34,88 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E635G625P-47 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació
oculta, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical

42,92 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

E63C81B1P-48 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m
d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara, col·locades

65,01 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

E6529B4CKDGSP-49 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de vidre de
resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W ref. D035_40 de la serie Sistemes Ecosec Façanes
d'ISOVER

58,53 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

E7B21E0LP-50 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E82C2N2KP-51 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

28,58 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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E831H200P-52 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de >3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer
inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

66,84 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E898J140P-53 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

E921R01FP-54 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

27,40 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E9G3DD6AP-55 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix, amb un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat
amb remolinat mecànic

30,12 €

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EABG9A62P-56 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada

179,97 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EAM11AE5P-57 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents,
col·locat amb fixacions mecàniques

306,67 €

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EAM11AH5P-58 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, una
tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques

306,67 €

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EAMW1001P-59 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 181,13 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EAQD3275P-60 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de
fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

91,46 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EARAAJN6P-61 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de
pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable,
amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

1.834,65 €

(MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EASA71DBP-62 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada

297,12 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EASA82TBP-63 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 200x210 cm,
preu alt amb tanca antipànic, col·locada

853,39 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EATYCAD1P-64 u Col·locació de porta acústica de fulla/es batents de 100 cm d'amplària 200 cm d'alçària
mitjançant platina d'ancoratge agafada amb morter ciment 1:6

54,67 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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EB121FA6P-65 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i
superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i
4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

113,91 €

(CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EB15UV10P-66 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb
passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm
platina 50x10 mm i llistons per a vidre de tubular 17x17x1,5 mm per a fixació del vidre , de
100 a 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

267,98 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EC171543P-67 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra
d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

62,15 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

ECZ13101P-68 m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual 2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

ED115271P-69 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,42 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

ED116171DGCLP-70 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 32 mm ref. 82NG032015000 de la serie Sistemes per a l'evacuació
d'ABN PIPE , fins a baixant, caixa o clavegueró

25,60 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

ED15B771P-71 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

ED15E871P-72 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

22,73 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

ED3111B4P-73 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable,
de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

16,88 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

ED351430P-74 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

54,46 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

ED3F32B0P-75 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 200x200x200 mm, registrable, amb
tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

23,24 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

ED51YAA3P-76 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de 75
l/s , cassoleta d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular mitjançant anell de
subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a
tub de sortida de 110 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm
de diàmetre i 80 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 230 mm de diàmetre
d'alumini lacat, col·locada

400,72 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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EE51MS1AP-77 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de fibra
de vidre i recobriment interior de alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras

25,56 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EEG13139P-78 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 3,5 kW de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, col·locat

684,94 €

(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EEGDE2CMP-79 u Bomba de calor partida 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 13,5 a 14,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de
400 V, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R410 A, col·locat encastat

2.855,38 €

(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

EEK1173BP-80 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i
fixada al bastiment

24,44 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EEK21737P-81 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

21,59 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

EEK91207P-82 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 31,86 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EEM93331P-83 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el
conducte

124,35 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EF12L411P-84 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

8,07 €

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EFA1L342P-85 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

43,71 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EFA1R385P-86 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

99,21 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EFA28545P-87 m Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons
norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

23,02 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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EFA2C545P-88 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons
norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

84,35 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EFB17452P-89 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EFC17C25F8T1P-90 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, ref. PPRATBCLIF040 de la serie PPR de BLANSOL soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

33,41 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

EG145602P-91 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i
muntada superficialment

155,21 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EG145603P-92 u Quadre distribució elèctric 2.750,00 €

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

EGCD5604P-93 m Safata de reixa de barilles d'acer de dimensions 400x105 mm, amb part proporcional d'
unions, accesoris i suports. Completament instal.lada.

45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

EGCD5607P-94 u Alimentació a cables, màquines de clima i ascensor 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

EJ12U010P-95 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades arrodonides i base antilliscant
de 70x70 cm i 70 mm d'alçada, instal·lat

141,47 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EJ13B923P-96 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu
mitjà, col·locat amb suports murals

169,98 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJ14BC1QP-97 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

156,63 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EJ18U010P-98 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i fixacions murals,
totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació

429,83 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EJM1A403P-99 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb
una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 3/4'' de
diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal

510,85 €

(CINC-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EL261131P-100 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat
bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

20.548,39 €

(VINT MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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EM00U001P-101 u Punt de connexionat de detectors, des de les unitats de control de linie. Inclou par
proporcional de tub de PVC en execució vista, cabljat, caixes de derivació i muntatge del fil
conductor de secció de 2,5 mm2 trenat i apantallat. completament instal·lat.

1.650,00 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

EM111510P-102 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons
norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

32,29 €

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

EM121406P-103 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

288,12 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EM131211P-104 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior

35,61 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EM141104P-105 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment a la intempèrie

19,20 €

(DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EM23FAAAP-106 u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

199,28 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EM31U006P-107 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat

88,17 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

ER66255BP-108 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F9H1B331P-109 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de
temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

56,38 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F9H1BB5GP-110 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura
baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia,
reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada

53,91 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F9J12E70P-111 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

0,84 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9J13J40P-112 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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PMEFP000P-113 u Preu muntatge estructura prefabricada, incloent grues i personal propi 15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)
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P-1 145C287B m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge

d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1

m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres

corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

83,10 €

Altres conceptes 83,10000 €

P-2 15113TDF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,

impermeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a la

intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 50 mm, capa separadora amb

geotèxtil i acabat amb un paviment de terratzo sobre suports

98,13 €

Altres conceptes 98,13000 €

P-3 1A1E1310 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb finestra

d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons

normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i

cambra d'aire 6/8/4 mm

217,66 €

Altres conceptes 217,66000 €

P-4 1A1E6710 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 300x120 cm, amb finestra

d'alumini lacat de tres fulles corredisses sobre dos carrils amb perfils de preu alt i classificació

mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant

de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

223,60 €

Altres conceptes 223,60000 €

P-5 B01PFP30 m Jàssera peraltada I.60 195,81 €

Sense descomposició 195,81000 €

P-6 B02RFA10 m Riostra frontal 65 79,39 €

Sense descomposició 79,39000 €

P-7 B03RFA10 m Riostra frontal V 79,39 €

Sense descomposició 79,39000 €

P-8 B04CFP10 m Biga canalmH-40-P 112,10 €

Sense descomposició 112,10000 €

P-9 B05TFFP1 m Biga Thalasa tipus L 50x75 322,91 €

Sense descomposició 322,91000 €

P-10 B0B34234B m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD (MA) 2,19 €

Sense descomposició 2,19000 €

P-11 BC07FP15 m Corretja VP-26 10,61 €

Sense descomposició 10,61000 €

P-12 BJA243A0 U Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a

1500 W de potència, horitzontal

156,30 €

Sense descomposició 156,30000 €

P-13 E21R1265 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la

brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km)

143,77 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 27,20000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 4,50000 €

Altres conceptes 112,07000 €

P-14 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió

1,95 €
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Altres conceptes 1,95000 €

P-15 E221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

3,63 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-16 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb

retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6,15 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-17 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-18 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb

una compactació del 95% del PN

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-19 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

71,81 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 63,11800 €

Altres conceptes 8,69200 €

P-20 E3851LG1 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-35/P/20/IIb+Qc, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20, abocat des de camió

101,86 €

B065LF3C m3 Formigó HA-35/P/20/IIb+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 2 94,66800 €

Altres conceptes 7,19200 €

P-21 E38B3000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic

>= 500 N/mm2

1,21 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00665 €

Altres conceptes 1,20335 €

P-22 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets 19,88 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,09171 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,24000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,17657 €

Altres conceptes 16,67801 €

P-23 E3E5835E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en

terreny fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de

consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

34,89 €

B0657A0E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, 9,30600 €

Altres conceptes 25,58400 €

P-24 E3E5F55E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre

55 cm amb formigó HRA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

56,25 €

B06A780E m3 Formigó reciclat HRA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granul 20,50013 €
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Altres conceptes 35,74987 €

P-25 E3EB3000 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,10 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €

Altres conceptes 1,09346 €

P-26 E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons

barrinats formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00 €

Altres conceptes 4.600,00000 €

P-27 E3EZA030 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 35 cm 33,68 €

Altres conceptes 33,68000 €

P-28 E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm 50,12 €

Altres conceptes 50,12000 €

P-29 E3F515H1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat des de camió

82,06 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 69,74000 €

Altres conceptes 12,32000 €

P-30 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,17 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00665 €

Altres conceptes 1,16335 €

P-31 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 27,04 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,25987 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €

Altres conceptes 23,36651 €

P-32 E3Z153T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats

HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una

substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent

de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de

camió

13,39 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 7,70648 €

Altres conceptes 5,68352 €

P-33 E4LV75H9 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm

d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de

moment flector últim

59,76 €

B4LV07HH m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb j 45,90000 €

Altres conceptes 13,86000 €

P-34 E4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m

d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300

kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua

1.550,89 €

B4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 1.466,77000 €

Altres conceptes 84,12000 €
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P-35 E4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m

d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300

kN/m, amb una mènsula a una cara, per a encastar a la base, col·locat amb grua

1.587,78 €

B4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 1.503,66000 €

Altres conceptes 84,12000 €

P-36 E4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m

d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300

kN/m, amb dues mènsules a una cara, per a encastar a la base, col·locat amb grua

1.602,66 €

B4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 1.518,54000 €

Altres conceptes 84,12000 €

P-37 E4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m

d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300

kN/m, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la base, col·locat amb

grua

1.647,69 €

B4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 1.563,57000 €

Altres conceptes 84,12000 €

P-38 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície

superior acabada amb corindó

78,60 €

B4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfí 36,75000 €

Altres conceptes 41,85000 €

P-39 E4Z11611 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada

sense adherir

128,12 €

B7Z1AC00 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix 104,46840 €

Altres conceptes 23,65160 €

P-40 E511GBEK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració manual, amb acabat

fi, de color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

24,93 €

B0FG1CA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 20x20x1 cm, de 11,66880 €

Altres conceptes 13,26120 €

P-41 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de

0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i

una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques

amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

28,24 €

B0C5UA50 m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 22,69050 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,75000 €

Altres conceptes 4,79950 €

P-42 E5615C40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm

d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb

suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

110,30 €

B56Z0005 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 8 a 12 mm 18,60000 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tra 43,43000 €

Altres conceptes 48,27000 €

P-43 E61A776K m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x200

mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3 amb doble cambra, de dues cares vistes,

col·locat amb morter mixt 1:2:10

29,26 €

B0E955L0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x200 mm 10,69964 €

Altres conceptes 18,56036 €
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P-44 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau

HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 400

kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

40,76 €

B0E816L1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE- 27,75232 €

B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segon 0,14500 €

Altres conceptes 12,86268 €

P-45 E61G6632 m2 Envà de 6 cm de gruix amb plaques d'escaiola de 6 cm de gruix per a revestir, d'una alçària

de menys de 3 m, col·locades amb adhesiu d'escaiola amb additius

20,49 €

B61G0600 m2 Placa encadellada d'escaiola, de 66x50x6 cm 5,73240 €

B0CT100A m2 Planxa d'aglomerat de suro de 10 mm de gruix 0,24006 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,05050 €

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,86436 €

Altres conceptes 13,60268 €

P-46 E635D424 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix

total de 40 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les

planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a

façanes, col·locat en posició horitzontal

34,88 €

B0C5F424 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, a 23,06850 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,45000 €

Altres conceptes 11,36150 €

P-47 E635G625 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un

gruix total de 50 mm, amb la cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc,

gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació

oculta, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical

42,92 €

B0C5H225 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 50 m 33,37950 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,45000 €

Altres conceptes 9,09050 €

P-48 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m

d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara, col·locades

65,01 €

B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m d 59,37000 €

Altres conceptes 5,64000 €

P-49 E6529B4CK m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de

48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de

15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de vidre de

resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W ref. D035_40 de la serie Sistemes Ecosec Façanes

d'ISOVER

58,53 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,17705 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25440 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 4,44675 €

B7C4H400KD m2 Panell semirrígid nu de llana de vidre, gruix 40 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,60 m, con 3,19300 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,92000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
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B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 28,26320 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,23500 €

Altres conceptes 12,16460 €

P-50 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,23 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,20900 €

Altres conceptes 1,02100 €

P-51 E82C2N2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic

premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb

adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN

13888)

28,58 €

B0FH7183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 pe 13,53000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 3,33390 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,56400 €

Altres conceptes 11,15210 €

P-52 E831H200 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de >3 m amb rajola de gres porcellànic

premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades

amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer

inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

66,84 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,41500 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 6,24750 €

B83112QR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entr 20,12460 €

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,92000 €

B05A2201 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris 0,24840 €

Altres conceptes 36,88450 €

P-53 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de

fons, diluïda, i dues d'acabat

2,68 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,10404 €

Altres conceptes 2,57596 €

P-54 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge

del material al 95 % del PM

27,40 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 21,13700 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 6,20050 €

P-55 E9G3DD6A m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix, amb un

contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat

amb remolinat mecànic

30,12 €

B06QE85A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 21,05250 €

Altres conceptes 9,06750 €

P-56 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215

cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany

de cop, acabat esmaltat, col·locada

179,97 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €

BABG9762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90 158,76000 €

Altres conceptes 6,07000 €



Pressupost

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 21/01/14 Pàg.: 7

P-57 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents,

col·locat amb fixacions mecàniques

306,67 €

BAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batent 262,45000 €

Altres conceptes 44,22000 €

P-58 EAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, una

tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques

306,67 €

BAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batent 262,45000 €

Altres conceptes 44,22000 €

P-59 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 181,13 €

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment 155,09000 €

Altres conceptes 26,04000 €

P-60 EAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de

fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

91,46 €

BAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de grui 51,03000 €

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent 18,83000 €

Altres conceptes 21,60000 €

P-61 EARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de

pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer

galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable,

amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

1.834,65 €

BARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum 1.582,20000 €

Altres conceptes 252,45000 €

P-62 EASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm, preu alt

amb tanca antipànic, col·locada

297,12 €

BASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, pre 291,05000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-63 EASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 200x210 cm,

preu alt amb tanca antipànic, col·locada

853,39 €

BASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 200x210 c 843,69000 €

Altres conceptes 9,70000 €

P-64 EATYCAD1 u Col·locació de porta acústica de fulla/es batents de 100 cm d'amplària 200 cm d'alçària

mitjançant platina d'ancoratge agafada amb morter ciment 1:6

54,67 €

Altres conceptes 54,67000 €

P-65 EB121FA6 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i

superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i

4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i

femella

113,91 €

BB126WAG m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferi 98,45000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,49850 €

Altres conceptes 13,96150 €

P-66 EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb

passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm

platina 50x10 mm i llistons per a vidre de tubular 17x17x1,5 mm per a fixació del vidre , de

100 a 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

267,98 €

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm d 53,96000 €
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BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, am 184,85500 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,60000 €

Altres conceptes 25,56500 €

P-67 EC171543 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra

d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

62,15 €

BC171M40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 10 i 4 mm de gruix i camb 48,23000 €

Altres conceptes 13,92000 €

P-68 ECZ13101 m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual 2,45 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,15603 €

Altres conceptes 2,29397 €

P-69 ED115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN

1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,42 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,33000 €

BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, a 1,47500 €

Altres conceptes 12,57500 €

P-70 ED116171D m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 32 mm ref. 82NG032015000 de la serie Sistemes per a l'evacuació

d'ABN PIPE , fins a baixant, caixa o clavegueró

25,60 €

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 €

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,01000 €

BD136170DG m Tub PP tricapa per a evacuació insonoritzada NG 32 0,15 m., ref. 82NG032015000 de 11,00000 €

Altres conceptes 12,57000 €

P-71 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,13 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,83480 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79730 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 5,12400 €

Altres conceptes 12,29390 €

P-72 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

22,73 €

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 5,54400 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,56410 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,52760 €

Altres conceptes 12,97430 €

P-73 ED3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable,

de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

16,88 €

BD3111B4 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=1 6,82000 €

Altres conceptes 10,06000 €

P-74 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per

a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

54,46 €
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BD351430 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 32,40000 €

Altres conceptes 22,06000 €

P-75 ED3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 200x200x200 mm, registrable, amb

tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

23,24 €

BD3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 200x200x200 mm, registrable, 12,58000 €

Altres conceptes 10,66000 €

P-76 ED51YAA3 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de 75

l/s , cassoleta d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular mitjançant anell de

subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a

tub de sortida de 110 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm

de diàmetre i 80 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 230 mm de diàmetre

d'alumini lacat, col·locada

400,72 €

BD51M3A0 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació 383,25000 €

Altres conceptes 17,47000 €

P-77 EE51MS1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm,

resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de fibra

de vidre i recobriment interior de alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras

25,56 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, d 0,27000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,24000 €

BE51MS10 m2 Conducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN 13162, amb recobriment exter 8,52150 €

Altres conceptes 14,52850 €

P-78 EEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat

exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a

distància i termòstat, de 3,5 kW de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80, amb

alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o

R410a, col·locat

684,94 €

BEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat 364,00000 €

Altres conceptes 320,94000 €

P-79 EEGDE2CM u Bomba de calor partida 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 13,5 a 14,5 kW de potència tèrmica

aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de

400 V, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid

frigorífic R410 A, col·locat encastat

2.855,38 €

BEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació 2.259,35000 €

Altres conceptes 596,03000 €

P-80 EEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,

de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i

fixada al bastiment

24,44 €

BEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat pl 10,82000 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-81 EEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini

anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al

bastiment

21,59 €

BEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini a 7,97000 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-82 EEK91207 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 31,86 €
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BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre 13,70000 €

Altres conceptes 18,16000 €

P-83 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un

diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida

per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el

conducte

124,35 €

BEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a u 110,60000 €

Altres conceptes 13,75000 €

P-84 EF12L411 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255,

roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

8,07 €

BFW11410 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a roscar 0,39750 €

BF12L400 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca 1,11180 €

BFY11410 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, ro 0,20500 €

Altres conceptes 6,35570 €

P-85 EFA1L342 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

43,71 €

BFYA1L40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm d 2,35000 €

BFWA1L40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per 18,59400 €

BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encol 8,03760 €

B0A72T00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior 1,09600 €

Altres conceptes 13,63240 €

P-86 EFA1R385 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió

elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau

de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

99,21 €

BFYA1R80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm d 5,80000 €

BFWA1R80 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, per 54,59700 €

BFA1R380 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió 18,37020 €

Altres conceptes 20,44280 €

P-87 EFA28545 m Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons

norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

23,02 €

BFYA3840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de d 0,78000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,59500 €

BFA28540 m Tub de cPVC de 50 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a enc 13,77000 €

BFWA2840 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a 1,51800 €

Altres conceptes 6,35700 €

P-88 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons

norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

84,35 €

BFYA3E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de 3,65000 €

BFWA2E40 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a 11,89200 €

BFA2C540 m Tub de cPVC de 110 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a en 58,32360 €

B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 0,94050 €

Altres conceptes 9,54390 €
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P-89 EFB17452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

9,02 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 0,04000 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exteri 1,78800 €

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 0,72420 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,55800 €

Altres conceptes 5,90980 €

P-90 EFC17C25F m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons

UNE-EN ISO 15874-2, ref. PPRATBCLIF040 de la serie PPR de BLANSOL soldat, amb grau

de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

33,41 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 1,26000 €

BFC17C00F8 m Barra 4m Polipropilè random SDR 11 40x3,7 mm, ref. PPRATBCLIF040 de la serie PP 26,47920 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 m 0,22000 €

Altres conceptes 5,45080 €

P-91 EG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i

muntada superficialment

155,21 €

BG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòd 152,67000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,40000 €

Altres conceptes 1,14000 €

P-92 EG145603 u Quadre distribució elèctric 2.750,00 €

Sense descomposició 2.750,00000 €

P-93 EGCD5604 m Safata de reixa de barilles d'acer de dimensions 400x105 mm, amb part proporcional d'

unions, accesoris i suports. Completament instal.lada.

45,00 €

Sense descomposició 45,00000 €

P-94 EGCD5607 u Alimentació a cables, màquines de clima i ascensor 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-95 EJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades arrodonides i base antilliscant

de 70x70 cm i 70 mm d'alçada, instal·lat

141,47 €

BJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades arrodonides i base antil 124,38000 €

Altres conceptes 17,09000 €

P-96 EJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu

mitjà, col·locat amb suports murals

169,98 €

BJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color suau i 152,74000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,66870 €

Altres conceptes 16,57130 €

P-97 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i

mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat

sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

156,63 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17832 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,91100 €

BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o 116,49000 €

Altres conceptes 38,05068 €

P-98 EJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i fixacions murals,

totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació

429,83 €
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BJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80x45 cm, amb potes i fixacions mur 393,15000 €

Altres conceptes 36,68000 €

P-99 EJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb

una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 3/4'' de

diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal

510,85 €

BJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40° 504,91000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-100 EL261131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra

d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6

persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat

bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura

central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques

d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm,

maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO

1314/1997

20.548,39 €

BL3M1131 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit 1.118,78000 €

BL311131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i mani 13.268,17000 €

Altres conceptes 6.161,44000 €

P-101 EM00U001 u Punt de connexionat de detectors, des de les unitats de control de linie. Inclou par

proporcional de tub de PVC en execució vista, cabljat, caixes de derivació i muntatge del fil

conductor de secció de 2,5 mm2 trenat i apantallat. completament instal·lat.

1.650,00 €

Sense descomposició 1.650,00000 €

P-102 EM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons

norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

32,29 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,34000 €

BM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, sego 21,05000 €

Altres conceptes 10,90000 €

P-103 EM121406 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb

funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió

de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

288,12 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,63000 €

BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, am 223,89000 €

Altres conceptes 63,60000 €

P-104 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100

dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada

a l'interior

35,61 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,57000 €

BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic 24,14000 €

Altres conceptes 10,90000 €

P-105 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat

superficialment a la intempèrie

19,20 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,28000 €

BM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 8,02000 €

Altres conceptes 10,90000 €

P-106 EM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer

pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial

abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'

199,28 €
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accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

BM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa 130,52000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,61000 €

Altres conceptes 68,15000 €

P-107 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de

13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els

suports per a penjar del sostre, instal·lat

88,17 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,29000 €

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 1 60,71000 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-108 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de

plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

17,23 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 0,55880 €

B0111000 m3 Aigua 0,02500 €

Altres conceptes 16,64620 €

P-109 F9H1B331 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de

temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de

trànsit i granulat granític, estesa i compactada

56,38 €

B9H1B331 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de temperatura baixa 52,17000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-110 F9H1BB5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura

baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia,

reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada

53,91 €

B9H1BB5G t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa 49,70000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-111 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5

kg/m2

0,84 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,64500 €

Altres conceptes 0,19500 €

P-112 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 1 kg/m2

0,56 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,41000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-113 PMEFP000 u Preu muntatge estructura prefabricada, incloent grues i personal propi 15.000,00 €

Sense descomposició 15.000,00000 €
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Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 01 Moviment de terres

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i

càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

1,95 5.626,700 10.972,07

2 E21R1265 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la

soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb

pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny

de 20 km) (P - 13)

143,77 2,000 287,54

3 E221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 15)

3,63 1.902,600 6.906,44

4 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en

terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les

terres deixades a la vora (P - 17)

7,15 290,000 2.073,50

5 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix

(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió (P - 16)

6,15 73,834 454,08

6 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades

de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 18)

4,97 815,400 4.052,54

TOTAL Capítol 01.01 24.746,17

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 Fonamentacions

1 E3E5F55E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en

terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HRA-25/L/10/IIa, amb

additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P - 24)

56,25 266,000 14.962,50

2 E3E5835E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub

central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó

HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

(P - 23)

34,89 462,000 16.119,18

3 E3EB3000 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de

límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 25)

1,10 2.982,200 3.280,42

4 E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de

perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la

barrina (P - 26)

4.600,00 1,000 4.600,00

5 E3EZA030 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 35 cm (P - 27) 33,68 5,830 196,35

6 E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm (P - 28) 50,12 1,730 86,71

7 E3Z153T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó amb

granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat

gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes

de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,

abocat des de camió (P - 32)

13,39 125,500 1.680,45

8 E3F515H1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 29)

82,06 32,609 2.675,89

9 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S

de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 30)

1,17 1.300,200 1.521,23

10 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 31) 27,04 33,525 906,52

11 E3851LG1 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-35/P/20/IIb+Qc, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20, abocat des de camió (P -

20)

101,86 40,950 4.171,17

EUR
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12 E38B3000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades

B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)

1,21 2.152,230 2.604,20

13 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets (P - 22) 19,88 511,880 10.176,17

14 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de

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

cubilot (P - 19)

71,81 6,650 477,54

TOTAL Capítol 01.02 63.458,33

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 03 Estructures

1 E4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de

50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb

armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, sense

mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua (P - 34)

1.550,89 14,000 21.712,46

2 E4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de

50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb

armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb una

mènsula a una cara, per a encastar a la base, col·locat amb grua (P -

35)

1.587,78 2,000 3.175,56

3 E4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de

50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb

armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb quatre

mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la base, col·locat

amb grua (P - 37)

1.647,69 4,000 6.590,76

4 E4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de

50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb

armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb dues

mènsules a una cara, per a encastar a la base, col·locat amb grua (P -

36)

1.602,66 2,000 3.205,32

5 E4LV75H9 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm

d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert

superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de moment

flector últim (P - 33)

59,76 500,000 29.880,00

6 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a

màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 38)

78,60 7,560 594,22

7 E4Z11611 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals

elàstics, col·locada sense adherir (P - 39)

128,12 3,780 484,29

8 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó

cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons

UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a

revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN

998-2 (P - 44)

40,76 16,000 652,16

9 B01PFP30 m Jàssera peraltada I.60 (P - 5) 195,81 150,000 29.371,50

10 B02RFA10 m Riostra frontal 65 (P - 6) 79,39 40,000 3.175,60

11 B03RFA10 m Riostra frontal V (P - 7) 79,39 20,000 1.587,80

12 B04CFP10 m Biga canalmH-40-P (P - 8) 112,10 120,000 13.452,00

13 B05TFFP1 m Biga Thalasa tipus L 50x75 (P - 9) 322,91 100,000 32.291,00

14 BC07FP15 m Corretja VP-26 (P - 11) 10,61 1.320,000 14.005,20

15 PMEFP000 u Preu muntatge estructura prefabricada, incloent grues i personal propi

(P - 113)

15.000,00 1,000 15.000,00

16 145C287B m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i

desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler

de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,

abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

amb una quantia de 20 kg/m2 (P - 1)

83,10 4,200 349,02

EUR
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TOTAL Capítol 01.03 175.526,89

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 04 Cobertes

1 E5615C40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4

parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la

radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i

junts d'estanqueïtat, col·locat (P - 42)

110,30 317,900 35.064,37

2 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues

planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada,

aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una

conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5

kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb

fixacions mecàniques (P - 41)

28,24 600,000 16.944,00

3 15113TDF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa

separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de

PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de

poliestirè extruït de gruix 50 mm, capa separadora amb geotèxtil i

acabat amb un paviment de terratzo sobre suports (P - 2)

98,13 300,000 29.439,00

TOTAL Capítol 01.04 81.447,37

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 05 Tancaments i divisòries

1 E635G625 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de

llana de roca amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior

micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes

(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació

oculta, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en

posició vertical (P - 47)

42,92 1.291,520 55.432,04

2 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm

de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb

acabat llis, color gris a una cara, col·locades (P - 48)

65,01 931,180 60.536,01

3 E635D424 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de

poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior nervada

color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de

0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per

a façanes, col·locat en posició horitzontal (P - 46)

34,88 100,000 3.488,00

4 E61A776K m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc d'argila expandida

foradat llis de 500x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN

771-3 amb doble cambra, de dues cares vistes, col·locat amb morter

mixt 1:2:10 (P - 43)

29,26 204,000 5.969,04

5 E61G6632 m2 Envà de 6 cm de gruix amb plaques d'escaiola de 6 cm de gruix per a

revestir, d'una alçària de menys de 3 m, col·locades amb adhesiu

d'escaiola amb additius (P - 45)

20,49 130,180 2.667,39

6 E6529B4CKDG m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà

de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de

48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm

de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de

llana de vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W ref. D035_40 de

la serie Sistemes Ecosec Façanes d'ISOVER (P - 49)

58,53 400,720 23.454,14

7 ECZ13101 m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat

amb pistola manual (P - 68)

2,45 23,260 56,99

EUR
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8 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb

dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 57)

306,67 75,990 23.303,85

TOTAL Capítol 01.05 174.907,46

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 06 Revestiments

1 E831H200 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de >3 m amb rajola

de gres porcellànic premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125

cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola

ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer

inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 52)

66,84 39,460 2.637,51

2 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat

llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 53)

2,68 141,170 378,34

3 E82C2N2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de

gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà,

de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 51)

28,58 447,130 12.778,98

4 E511GBEK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració

manual, amb acabat fi, de color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb

morter mixt 1:2:10 (P - 40)

24,93 100,000 2.493,00

TOTAL Capítol 01.06 18.287,83

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 07 Paviments

1 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,

amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 54)

27,40 1.125,340 30.834,32

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no

adherida (P - 50)

1,23 2.191,430 2.695,46

3 B0B34234B m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD (MA) (P - 10) 2,19 2.191,430 4.799,23

4 E9G3DD6A m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 20

cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,

grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic

(P - 55)

30,12 1.891,430 56.969,87

5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4

ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 112)

0,56 3.358,870 1.880,97

6 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5

IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 111)

0,84 3.358,870 2.821,45

7 F9H1B331 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B

35/50 D de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i

compactada (P - 109)

56,38 134,350 7.574,65

8 F9H1BB5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B

50/70 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla

bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada (P - 110)

53,91 220,720 11.899,02

TOTAL Capítol 01.07 119.474,97

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 08 Tancaments i divisòries practicables

EUR
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1 EARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m d'amplària i 4,5 m

d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer

galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,

compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable,

amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 61)

1.834,65 1,000 1.834,65

2 EAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb

dues fulles batents, una tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb

fixacions mecàniques (P - 58)

306,67 3,690 1.131,61

3 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment (P - 59) 181,13 1,000 181,13

4 EASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de

100x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 62)

297,12 2,000 594,24

5 EASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una

llum de 200x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 63)

853,39 1,000 853,39

6 EAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i

200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i

estructura interior de fusta, col·locada (P - 60)

91,46 16,000 1.463,36

7 EATYCAD1 u Col·locació de porta acústica de fulla/es batents de 100 cm d'amplària

200 cm d'alçària mitjançant platina d'ancoratge agafada amb morter

ciment 1:6 (P - 64)

54,67 2,000 109,34

8 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un

buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,

planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat

esmaltat, col·locada (P - 56)

179,97 4,000 719,88

9 1A1E1310 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de

120x120 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils

de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment

de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes

incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm (P - 3)

217,66 8,000 1.741,28

10 1A1E6710 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de

300x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de tres fulles corredisses

sobre dos carrils amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3

segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre

aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm (P -

4)

223,60 6,000 1.341,60

11 EC171543 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 10 i 4 mm

de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre

fusta, acer o alumini (P - 67)

62,15 41,100 2.554,37

TOTAL Capítol 01.08 12.524,85

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 09 Proteccions i senyalitzacions

1 EB121FA6 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),

travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125

cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm

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

femella (P - 65)

113,91 14,700 1.674,48

2 EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit

i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina

50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per

a vidre de tubular 17x17x1,5 mm per a fixació del vidre , de 100 a 110

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

femella. (P - 66)

267,98 20,000 5.359,60

EUR
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TOTAL Capítol 01.09 7.034,08

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 10 Jardineria

1 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,

excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,

en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació

barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 108)

17,23 35,000 603,05

TOTAL Capítol 01.10 603,05

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 11 Instal·lacions d'evacuació. Sanejament

1 ED3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i

embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm

i sortida de 40 mm (P - 73)

16,88 6,000 101,28

2 ED115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa

segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o

clavegueró (P - 69)

16,42 5,000 82,10

3 ED116171DGCLm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a

evacuació insonoritzada, de DN 32 mm ref. 82NG032015000 de la

serie Sistemes per a l'evacuació d'ABN PIPE , fins a baixant, caixa o

clavegueró (P - 70)

25,60 8,000 204,80

4 EFA28545 m Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal,

per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de

dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 87)

23,02 5,000 115,10

5 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal,

per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de

dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 88)

84,35 110,000 9.278,50

6 EFA1L342 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de

pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau

de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 85)

43,71 30,000 1.311,30

7 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i

fixat mecànicament amb brides (P - 71)

20,13 266,000 5.354,58

8 ED3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 200x200x200

mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat (P -

75)

23,24 1,000 23,24

9 ED51YAA3 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb

capacitat d'evacuació de 75 l/s , cassoleta d'acer inox. AISI 316 amb

sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que

garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a

tub de sortida de 110 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa

protectora de 400 mm de diàmetre i 80 mm d'alçària d'alumini troquelat

i placa anti remolí de 230 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

(P - 76)

400,72 26,000 10.418,72

10 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces

especials i fixat mecànicament amb brides (P - 72)

22,73 12,000 272,76

11 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides

interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa

tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 74)

54,46 16,000 871,36

12 EFA1R385 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de

pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,

99,21 30,000 2.976,30

EUR
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segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i

col·locat al fons de la rasa (P - 86)

TOTAL Capítol 01.11 31.010,04

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 12 Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris

1 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb

seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació

incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i

connectat a la xarxa d'evacuació (P - 97)

156,63 5,000 783,15

2 EJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades

arrodonides i base antilliscant de 70x70 cm i 70 mm d'alçada, instal·lat

(P - 95)

141,47 2,000 282,94

3 EJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb

potes i fixacions murals, totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació (P

- 98)

429,83 1,000 429,83

4 EJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm,

de color suau i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 96)

169,98 6,000 1.019,88

5 BJA243A0 U Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer

esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, horitzontal (P - 12)

156,30 1,000 156,30

6 EFB17452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,

de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris

de plàstic i col·locat superficialment (P - 89)

9,02 35,000 315,70

7 EFC17C25F8T1 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm,

sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, ref. PPRATBCLIF040 de la

serie PPR de BLANSOL soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

al fons de la rasa (P - 90)

33,41 35,000 1.169,35

8 EJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua

freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i

esfera seca, amb unións roscades de 3/4'' de diàmetre nominal,

connectat a una bateria o a un ramal (P - 99)

510,85 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.12 4.157,15

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 14 Climatització

1 EEGDE2CM u Bomba de calor partida 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 13,5 a 14,5 kW de potència tèrmica

aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb

alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 80 Pa,

amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat

encastat (P - 79)

2.855,38 2,000 5.710,76

2 EEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de

tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb

ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 3,5 kW

de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació

monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid

frigorífic R407c o R410a, col·locat (P - 78)

684,94 3,000 2.054,82

3 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de

material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos

velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de

124,35 3,000 373,05

EUR
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250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el

conducte (P - 83)

4 EEK91207 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i

fixat al pont de muntatge (P - 82)

31,86 9,000 286,74

5 EEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables

horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes

separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 81)

21,59 2,000 43,18

6 EEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,

d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20

mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al

bastiment (P - 80)

24,44 4,000 97,76

7 EE51MS1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de

gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb

recobriment exterior de alumini i malla de fibra de vidre i recobriment

interior de alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel

ras (P - 77)

25,56 35,000 894,60

TOTAL Capítol 01.14 9.460,91

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 15 Instal·lacions contra incendis i de seguretat

1 EM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per

armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa

BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança )

, per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i

tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 106)

199,28 5,000 996,40

2 EF12L411 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm),

tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i

col·locat superficialment (P - 84)

8,07 120,000 968,40

3 EM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis

convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar,

encastat (P - 102)

32,29 50,000 1.614,50

4 EM121406 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble

alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador

d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova

d'alarma, i muntada a la paret (P - 103)

288,12 1,000 288,12

5 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de

potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54,

fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P -

104)

35,61 2,000 71,22

6 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,

accionament manual per trencament d'element fràgil, grau de protecció

IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la

intempèrie (P - 105)

19,20 5,000 96,00

7 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i

una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i

possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del

sostre, instal·lat (P - 107)

88,17 17,000 1.498,89

8 EM00U001 u Punt de connexionat de detectors, des de les unitats de control de

linie. Inclou par proporcional de tub de PVC en execució vista, cabljat,

caixes de derivació i muntatge del fil conductor de secció de 2,5 mm2

trenat i apantallat. completament instal·lat. (P - 101)

1.650,00 1,000 1.650,00

TOTAL Capítol 01.15 7.183,53

Obra 01 Pressupost PFC
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Capítol 16 Instal·lació elèctrica

1 EG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres

fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 91)

155,21 2,000 310,42

2 EG145603 u Quadre distribució elèctric (P - 92) 2.750,00 2,000 5.500,00

3 EGCD5604 m Safata de reixa de barilles d'acer de dimensions 400x105 mm, amb

part proporcional d' unions, accesoris i suports. Completament

instal.lada. (P - 93)

45,00 100,000 4.500,00

4 EGCD5605 u Lluminàries i interruptors, completaments instal·lats de marca/model

PHILLIPS o equivalent (P - 0)

35.500,00 1,000 35.500,00

5 EGCD5606 u Alimentació de lluminaria i interruptors. s'inclou cables i canalitzacions

a receptor i part propocional des de lina des del quadre elèctric de

zona (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

6 EGCD5607 u Alimentació a cables, màquines de clima i ascensor (P - 94) 2.500,00 1,000 2.500,00

7 EGCD5068 u Preses de corrent i accessoris (P - 0) 1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.16 52.310,42

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 17 Ascensor

1 EL261131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció

amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat

1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima

de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat bàsica

de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes

automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de

800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1

fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm,

maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons

REAL DECRETO 1314/1997 (P - 100)

20.548,39 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.17 0,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviment de terres 24.746,17

Capítol 01.02  Fonamentacions 63.458,33

Capítol 01.03  Estructures 175.526,89

Capítol 01.04  Cobertes 81.447,37

Capítol 01.05  Tancaments i divisòries 174.907,46

Capítol 01.06  Revestiments 18.287,83

Capítol 01.07  Paviments 119.474,97

Capítol 01.08  Tancaments i divisòries practicables 12.524,85

Capítol 01.09  Proteccions i senyalitzacions 7.034,08

Capítol 01.10  Jardineria 603,05

Capítol 01.11  Instal·lacions d'evacuació. Sanejament 31.010,04

Capítol 01.12  Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris 4.157,15

Capítol 01.14  Climatització 9.460,91

Capítol 01.15  Instal·lacions contra incendis i de seguretat 7.183,53

Capítol 01.16  Instal·lació elèctrica 52.310,42

Capítol 01.17  Ascensor 0,00

Obra 01 Pressupost PFC 782.133,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

782.133,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PFC 782.133,05

782.133,05

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim full 



Pressupost

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 782.133,05

Seguretat i Salut................................................................................................................. 27.130,16

1 % Gestió de Residus SOBRE 782.133,05....................................................................... 7.821,33

Subtotal 817.084,54

2 % Control de Qualitat sobre PEM SOBRE 817.084,54.................................................... 16.341,69

13 % Despeses Generals sobre PEM SOBRE 817.084,54................................................. 106.220,99

6 % Benefici Industrial sobre PEM SOBRE 817.084,54...................................................... 49.025,07

21 % IVA SOBRE 988.672,29............................................................................................. 207.621,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.196.293,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT NORANTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS )

Barcelona, gener de 2014
L´autor del projecte

Maria Àngela Lluch Gracia


