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Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 00  ADECUACIÓ DE LA ZONA D'OBRA

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

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

1 Neteja i esbrossada de la superficie 15.115,000 15.115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.115,000

2 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 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)

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

1 Retirada arbres parcela 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Retirada arbres acces parcela 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 E2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Transport de runes retirades al
desbrossament del terreny

15.115,000 0,050 755,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 755,750

4 010001 PA Estudi seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

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

1 Excavació fins a cota +4.1 inici
explanada

4.809,000 4.809,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.809,000

2 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Transport volum terres excavades
restants

1.586,000 1.586,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.586,000

EUR
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3 F91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 N

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

1 Estabilització per formació d'explanada 15.115,000 0,300 4.534,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.534,500

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  FONAMENTACIONS
Titol 3 20  TRANSPORT MAQUINARIA

1 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

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

1 Dos equips perforació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  FONAMENTACIONS
Titol 3 21  FONAMENTS NAU

1 E3E5856K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de
diàmetre 55 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

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

1 Pilons tipus 1 29,700 4,000 43,000 5.108,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.108,400

2 E3EB1000 kg Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Armadures longitudinals d 16mm
longitud 29.7m

46,870 11,000 4,000 43,000 88.678,040 C#*D#*E#*F#

2 Armadures transversals d 12mm
longitud 1.413m

1,250 99,000 4,000 43,000 21.285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109.963,040

3 E3FB2000 kg Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Armat d20 longitud 3.21m 7,910 36,000 43,000 12.244,680 C#*D#*E#*F#

2 Armat d12 longitud 3.21m 2,840 20,000 43,000 2.442,400 C#*D#*E#*F#

3 Armat cèrcols d12mm 2,590 44,000 43,000 4.900,280 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 19.587,360

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

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

1 Encofrat voltant encep 3,170 4,000 1,000 43,000 545,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,240

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Capa de neteja 10cm sota enceps 3,170 3,170 43,000 432,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,103

6 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 Excavació encep fins a cota +3.9 3,170 3,170 0,200 43,000 86,421 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,421

7 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Transport terres excavació enceps 3,170 3,170 0,200 43,000 86,421 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,421

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  FONAMENTACIONS
Titol 3 22  FONAMENTS EDIFICI OFICINES

1 E3E5846K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de
diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

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

1 Pilons tipus 3 17,830 3,000 20,000 1.069,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.069,800

2 E3EB1000 kg Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Armadura longitudinal d12 mm
longitud 17.83m

15,820 6,000 3,000 20,000 5.695,200 C#*D#*E#*F#

2 Armadura transversal d12mm longitud
1.02m

0,900 55,000 3,000 20,000 2.970,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8.665,200

3 E3FB2000 kg Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Armadura d16mm longitud 2m 3,150 24,000 20,000 1.512,000 C#*D#*E#*F#

2 Armadura d12mm longitud 2.17m 1,920 15,000 20,000 576,000 C#*D#*E#*F#

3 Armadura cèrcols d12mm longitud
1.94m

1,720 15,000 20,000 516,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.604,000

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

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

1 Encofrat voltant encep 7,750 20,000 155,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Capa de neteja 10cm sota enceps 5,800 20,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

6 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 Excavació encep fins a cota +3.9 5,800 0,200 20,000 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,200

7 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Transport terres excavació enceps 5,800 0,200 20,000 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,200

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  FONAMENTACIONS
Titol 3 23  FONAMENTS COMPARTITS

1 E3E5856K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de
diàmetre 55 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

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

EUR
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1 Pilons tipus 2 37,000 4,000 4,000 592,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 592,000

2 E3EB1000 kg Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Armadures longitudinals d 16mm
longitud 37m

58,390 11,000 4,000 4,000 10.276,640 C#*D#*E#*F#

2 Armadures transversals d 12mm
longitud 1.41m

1,250 124,000 4,000 4,000 2.480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.756,640

3 E3FB2000 kg Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Armat d20 longitud 3.21m 7,910 52,000 4,000 1.645,280 C#*D#*E#*F#

2 Armat d12 longitud 3.21m 2,840 28,000 4,000 318,080 C#*D#*E#*F#

3 Armat cèrcols d12mm 2,590 44,000 4,000 455,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.419,200

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

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

1 Encofrat voltant encep 3,170 4,000 1,000 4,000 50,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,720

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Capa de neteja 10cm sota enceps 3,170 3,170 4,000 40,196 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,196

6 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 Excavació encep fins a cota +3.9 3,170 3,170 0,200 4,000 8,039 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,039

7 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Transport terres excavació enceps 3,170 3,170 0,200 4,000 8,039 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,039

EUR
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8 E3F516H1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  INSTALACIONS
Titol 3 31  RASSES PER SERVEIS

1 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 Xarxa drenatge 418,730 418,730 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa aigües residuals 68,200 68,200 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa electricitart 627,000 627,000 C#*D#*E#*F#

4 Xarxa aigua 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

5 Xarxa ainti incendi 472,000 472,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.630,930

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  INSTALACIONS
Titol 3 32  DRENATGE I AIGÜES RESIDUALS

1 ED15E671 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 Baixants aigües residuals d90mm
edifici oficines

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

2 Baixants aigües pluvials edifici oficines 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

2 EFA1C342 m Tub de PVC de 90 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

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

1 Longitud enterrada d90mm aigües
residuals

68,200 68,200 C#*D#*E#*F#

2 Ramals colectors edifici oficines 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,200

3 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

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

1 Baixants nau industrial 13,050 6,000 78,300 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 78,300

4 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 Baixants nau industrial 13,050 3,000 39,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,150

5 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 Longitud total d200m drenatge 121,890 121,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,890

6 ED7FT550 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 Longitud total 250mm drenatge 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,200

7 ED7FT650 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 122,370 122,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,370

8 ED7FT750 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 Longitut total d400mm drenatge 9,060 9,060 C#*D#*E#*F#

2 Longitut total d400mm drenatge 95,860 95,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,920

9 ED7FT850 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 450 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 Longitud total d450mm drenatge 45,350 45,350 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 45,350

10 ED354D55 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

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

1 Unió xarxes drenatge i residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Conexió a xarxa clavegueram 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

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

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

2 xarxa aigües residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 ED351D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

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

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

2 xarxa aigües residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

13 FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  INSTALACIONS
Titol 3 33  ELECTRICITAT

1 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i
muntatge superficial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 EHA21DZ9 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió alta de 400 W de
xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat i llum auxiliar, tancada, suspesa

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 GHN32G41 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
250 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 GHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  INSTALACIONS
Titol 3 34  ANTIINCENDI

1 EM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 EMSBAFF1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4 EMSB74P1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 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 18,000

6 EH61R339 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

7 EFA1R345 m Tub de PVC de 315 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 al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 472,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  INSTALACIONS
Titol 3 35  AIGUA

1 EFA1R345 m Tub de PVC de 315 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 al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 40  NAU INDUSTRIAL
Titol 3 (1) 41  PILARS

1 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

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

1 Pilars HHEA700 5.336,840 39,000 208.136,760 C#*D#*E#*F#

2 Pilars HHEA500 4.301,280 8,000 34.410,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242.547,000

2 E4427017 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

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

1 Placa d'ancoratge pilars-encep 810,000 43,000 34.830,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34.830,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 40  NAU INDUSTRIAL
Titol 3 (1) 42  BIGUES DE COBERTA

1 0442001 kg Biga d'acer conformada a obra mitjançant soldadura i plaques metàll·iques, inclosa col·locació mitjançant
soldadura.

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

1 9.821,110 2,000 13,000 2,000 510.697,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510.697,720

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 40  NAU INDUSTRIAL

EUR
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Titol 3 (1) 43  CORRETGES

1 E44B5113 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

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

1 Corretges façana posterior longitud
8.25m

10,000 8,250 61,300 5.057,250 C#*D#*E#*F#

2 Corretges façana posterior longitud
5.06m

10,000 5,060 61,300 3.101,780 C#*D#*E#*F#

3 Corretges façana posterior longitud
6.38m

20,000 6,380 61,300 7.821,880 C#*D#*E#*F#

4 Corretges façana posterior longitud
4.62m

15,000 4,620 61,300 4.248,090 C#*D#*E#*F#

5 Corretges façana lateral oest longitud
5.38m

50,000 5,380 61,300 16.489,700 C#*D#*E#*F#

6 Corretges façana lateral oest longitud
4.62m

45,000 4,620 61,300 12.744,270 C#*D#*E#*F#

7 Corretges façana lateral oest longitud
10.12m

10,000 10,120 61,300 6.203,560 C#*D#*E#*F#

8 Corretges façana lateral est longitud
10.12m

5,000 10,120 61,300 3.101,780 C#*D#*E#*F#

9 Corretges façana lateral est longitud
6.38m

32,000 6,380 61,300 12.515,008 C#*D#*E#*F#

10 Corretges façana lateral est longitud
4.62m

25,000 4,620 61,300 7.080,150 C#*D#*E#*F#

11 Corretges façana lateral est longitud
8.25m

3,000 8,250 61,300 1.517,175 C#*D#*E#*F#

12 Corretges façana lateral est longitud
8.55m

4,000 8,550 61,300 2.096,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81.977,103

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 40  NAU INDUSTRIAL
Titol 3 (1) 44  PONT GRÚA

1 4044001 PA Partida alçada d'instal·lació i compra de pont grúa de capacitat màxima 16 tones.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0442001 kg Biga d'acer conformada a obra mitjançant soldadura i plaques metàll·iques, inclosa col·locació mitjançant
soldadura.

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

1 Viga carril pont grúa longitud 125m 317,000 125,000 4,000 158.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158.500,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 40  NAU INDUSTRIAL
Titol 3 (1) 45  ARRIOSTRAMENTS

1 E448812D kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

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

1 Arriostrament pòrtics rodó d45mm
longitud 11.97m

12,480 11,970 54,000 8.066,822 C#*D#*E#*F#

2 Arriostrament pòrtics rodó d45mm
longitud 14.30m

12,480 14,300 10,000 1.784,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.851,462

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

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

1 Perfils HEA 220 arriostrament entre
pòrtics 11m

50,551 11,000 28,000 15.569,708 C#*D#*E#*F#

2 Perfils HEA 220 arriostrament entre
pòrtics 7.50m

50,551 7,500 5,000 1.895,663 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.465,371

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 41  EDIFICI OFICINES
Titol 3 (1) 51  PILARS

1 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

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

1 Pilars HHEA 1.161,650 20,000 23.233,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.233,000

2 E4427017 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

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

1 Placa d'ancoratge pilars-encep 41,440 20,000 828,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 828,800

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 41  EDIFICI OFICINES
Titol 3 (1) 52  BIGUES

1 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

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

1 Bigues IPE500 longitud 8.19m 3
plantes

90,680 8,190 14,000 3,000 31.192,106 C#*D#*E#*F#

2 Bigues IPE500 longitud 7.93m 3
plantes

90,680 7,930 4,000 3,000 8.629,109 C#*D#*E#*F#

3 Bigues IPE 270 longitud 7.27m 3
plantes

36,060 7,270 3,000 3,000 2.359,406 C#*D#*E#*F#

4 Bigues IPE 270 longitud 7.50m 3
plantes

36,060 7,500 6,000 3,000 4.868,100 C#*D#*E#*F#

5 Bigues IPE 270 longitud 7.19m 3
plantes

36,060 7,190 1,000 3,000 777,814 C#*D#*E#*F#

6 Bigues IPE 200 longitud 5.50m
primera i segona planta

22,350 5,500 20,000 2,000 4.917,000 C#*D#*E#*F#

7 Bigues IPE 200 longitud 5.28m
primera i segona planta

22,350 5,280 12,000 2,000 2.832,192 C#*D#*E#*F#

8 Bigues IPE 200 longitud 5.23m
primera i segona planta

22,350 5,230 4,000 2,000 935,124 C#*D#*E#*F#

9 Bigues IPE 200 longitud 5.50m
primera i segona planta

22,350 5,500 21,000 1,000 2.581,425 C#*D#*E#*F#

10 Bigues IPE 200 longitud 5.28m
primera i segona planta

22,350 5,280 12,000 1,000 1.416,096 C#*D#*E#*F#

11 Bigues IPE 200 longitud 5.23m
primera i segona planta

22,350 5,230 4,000 1,000 467,562 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60.975,934

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 41  EDIFICI OFICINES
Titol 3 (1) 53  FORJAT UNIDIRECCIONAL

1 E45A1FH4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

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

1 Volum primera i segona planta 75,660 75,660 C#*D#*E#*F#

2 Volum última planta 78,640 78,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,300

2 E4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

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

1 Longitudinal negatius (sup) d6mm
longitud 1.4m 3plantes

1.475,000 0,222 1,400 3,000 1.375,290 C#*D#*E#*F#

2 Longitudinal positius (inf)  d10mm
longitud 2.80m 3 plantes

641,300 0,610 2,800 3,000 3.286,021 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.661,311

3 E4BAD666 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 Malla per la primera i la segona planta 720,640 2,000 1.441,280 C#*D#*E#*F#

2 Malla per la tercera planta 749,010 1,000 749,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.190,290

4 E4D7D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi, per a llindes de directriu recta

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

1 Volltants de la capa de formigó totes
les plantes

106,860 0,150 3,000 48,087 C#*D#*E#*F#

2 Voltants forat ascensor primera i
segona planta

21,750 0,150 2,000 6,525 C#*D#*E#*F#

3 Voltants forat escales manteniment
última planta

4,400 0,150 1,000 0,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,272

5 E8LA7360 m Llinda d'alumini anoditzat de 180 mm d'amplària i 2,5 mm de gruix, de color natural, amb nervis rigiditzadors,
trencaaigües i elements de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 Voltant forjat 3 plantes 29,500 2,000 3,000 177,000 C#*D#*E#*F#

2 Voltant forat ascensor i escales 5,500 2,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,000

6 E4LM1A10 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm
de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

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

1 Superfície primera i segona planta 720,570 2,000 1.441,140 C#*D#*E#*F#

2 Seperfície última planta 749,010 1,000 749,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.190,150

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 41  EDIFICI OFICINES
Titol 3 (1) 54  ESCALES Y ASCENSOR

EUR
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1 EL2611A2 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 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple
amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 01044154 PA Nucli d'escales edifici oficines

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  TANCAMENTS
Titol 3 61  NAU INDUSTRIAL
Titol 3 (1) 01  COBERTA

1 E535C627 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 70
mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de
7 a 30%

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

1 Panell 1.15x5.60 1,150 5,600 436,000 2.807,840 C#*D#*E#*F#

2 Panell 1.15x5.00 1,150 5,000 436,000 2.507,000 C#*D#*E#*F#

3 Panell 1.15x4.40 1,150 4,400 218,000 1.103,080 C#*D#*E#*F#

4 Panell 1.15x4.34 1,150 4,340 218,000 1.088,038 C#*D#*E#*F#

5 Panell 1.15x0.70 1,150 0,700 436,000 350,980 C#*D#*E#*F#

6 Panell 0.79x5.60 0,790 5,600 4,000 17,696 C#*D#*E#*F#

7 Panell 0.79x5.00 0,790 5,000 4,000 15,800 C#*D#*E#*F#

8 Panell 0.79x4.40 0,790 4,400 2,000 6,952 C#*D#*E#*F#

9 Panell 0.79x4.34 0,790 4,340 2,000 6,857 C#*D#*E#*F#

10 Panell 0.79x0.70 0,790 0,700 4,000 2,212 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.906,455

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  TANCAMENTS
Titol 3 61  NAU INDUSTRIAL
Titol 3 (1) 02  FAÇANES

1 EASA61BB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

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

1 Portes nau 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 E635F21A m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 100
mm, amb la cara exterior micronervada color 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

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

1 Façana principal: panell 1x6.30 1,000 6,300 40,000 252,000 C#*D#*E#*F#

2 Façana principal: panell 1x6.42 1,000 6,420 42,000 269,640 C#*D#*E#*F#

3 Façana principal: panell 1x6.69 1,000 6,690 48,000 321,120 C#*D#*E#*F#

4 Façana principal: panell 0.89x6.30 0,890 6,300 2,000 11,214 C#*D#*E#*F#

5 Façana principal: panell 0.89x6.42 0,890 6,420 2,000 11,428 C#*D#*E#*F#

6 Façana principal: panell 0.725x6.30 0,725 6,300 6,000 27,405 C#*D#*E#*F#

7 Façana principal: panell 0.725x6.42 1,000 6,420 6,000 38,520 C#*D#*E#*F#

8 Façana principal: panell variable 70,270 70,270 C#*D#*E#*F#

9 Façana posterior: panell 1x6.30 1,000 6,300 60,000 378,000 C#*D#*E#*F#

10 Façana posterior: panell 1x6.42 1,000 6,420 60,000 385,200 C#*D#*E#*F#

11 Façana posterior: panell 0.83x6.30 0,830 6,300 2,000 10,458 C#*D#*E#*F#

12 Façana posterior: panell 0.83x6.42 0,830 6,420 2,000 10,657 C#*D#*E#*F#

13 Façana posterior: panell 0.75x6.30 0,750 6,300 6,000 28,350 C#*D#*E#*F#

14 Façana posterior: panell 0.75x6.42 0,750 6,420 6,000 28,890 C#*D#*E#*F#

15 Façana posterior: panell variable 70,270 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 Façana lateral oest: panell 1x6.30 1,000 6,300 125,000 787,500 C#*D#*E#*F#

17 Façana lateral oest: panell 1x6.42 1,000 6,420 125,000 802,500 C#*D#*E#*F#

18 Façana lateral oest: panell 0.52x6.30 0,520 6,300 1,000 3,276 C#*D#*E#*F#

19 Façana lateral oest: panell 0.52x6.42 0,520 6,420 1,000 3,338 C#*D#*E#*F#

20 Façana lateral est: panell 1x6.30 1,000 6,300 99,000 623,700 C#*D#*E#*F#

21 Façana lateral est: panell 1x6.42 1,000 6,420 99,000 635,580 C#*D#*E#*F#

22 Façana lateral est: panell 0.54x6.30 0,540 6,300 1,000 3,402 C#*D#*E#*F#

23 Façana lateral est: panell 0.54x6.42 0,540 6,420 1,000 3,467 C#*D#*E#*F#

24 Façana lateral est: panell 0.73x2.01 0,730 2,010 2,000 2,935 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.708,850

3 EARB1201 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

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

1 Façana principal 9,000 6,000 2,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Façana lateral est 9,000 6,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  TANCAMENTS
Titol 3 62  EDIFICI OFICINES

EUR
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Titol 3 (1) 02  FAÇANA

1 E6ME1450 m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia inferior a 200 cm4, fixats
amb elements específics a l'estructura

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

1 Perfils horitzontals mur cortina façana
principal i trasera

7,000 25,020 2,000 350,280 C#*D#*E#*F#

2 Perfils horitzontals mur cortina façana
lateral

7,000 30,430 1,000 213,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,290

2 E6ME1470 m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, fixats
amb elements específics a l'estructura

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

1 Perfils verticals façana principal i
trasera

19,000 2,000 10,850 412,300 C#*D#*E#*F#

2 Perfils verticals façana lateral 22,000 1,000 10,850 238,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,000

3 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

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

1 Porta acces oficines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EC171714 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 5 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

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

1 Façana lateral 2.465m2 2,465 19,000 6,000 1,000 281,010 C#*D#*E#*F#

2 Façana lateral 2.86m2 2,860 6,000 2,000 1,000 34,320 C#*D#*E#*F#

3 Façana lateral 2.29m2 2,290 16,000 6,000 2,000 439,680 C#*D#*E#*F#

4 Façana lateral 1.56m2 1,560 6,000 1,000 2,000 18,720 C#*D#*E#*F#

5 Façana lateral 2.58m2 2,580 6,000 1,000 2,000 30,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 804,690

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  TANCAMENTS
Titol 3 62  EDIFICI OFICINES
Titol 3 (1) 03  ACABAT COBERTA

1 E721MJM6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 7,7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

EUR



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 18

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

1 Impermeabilitzacio forjat superior 749,010 749,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 749,010

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  TANCAMENTS
Titol 3 63  ENTRE EDIFICIS

1 E652GJED m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W

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

1 Mur entre nau i oficines 28,110 3,000 3,000 252,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,990

2 EASA91NA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca
antipànic, col·locada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 06  PAVIMENTS
Titol 3 71  PAVIMENT EXTERIOR

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

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

1 Superficie pavimentació exterior 5.769,050 0,200 1.153,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.153,810

2 G93A9110 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Superficie asfaltada 5.769,050 0,100 2,400 1.384,572 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.384,572

3 G9H11731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

EUR
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1 Superficie asfaltada 5.769,050 0,050 2,400 692,286 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 692,286

4 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

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

1 Superficie asfaltada 5.769,050 5.769,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.769,050

5 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

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

1 Superficie asfalt 5.769,050 5.769,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.769,050

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 06  PAVIMENTS
Titol 3 72  PAVIMENT INTERIOR

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

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

1 Interior nau 8.084,000 0,200 1.616,800 C#*D#*E#*F#

2 Interior oficines 757,000 0,200 151,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.768,200

2 G9Z43110 kg Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Barres 6 juntes longitudinals d25mm
long 30 cm nau

417,000 0,300 3,850 6,000 2.889,810 C#*D#*E#*F#

2 Barres 21 juntes transversals d25mm
long 30 cm nau

200,000 0,300 3,850 21,000 4.851,000 C#*D#*E#*F#

3 Barres 2 juntes longitudinals d25mm
long 30 cm oficines

98,000 0,300 3,850 2,000 226,380 C#*D#*E#*F#

4 Barres 5 juntes transversals d25mm
long 30 cm oficines

85,000 0,300 3,850 5,000 490,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.458,065

3 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

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

1 6 juntes longitudinales nau 125,000 6,000 750,000 C#*D#*E#*F#

2 21 juntes transversales long nau 60,000 21,000 1.260,000 C#*D#*E#*F#

3 2 juntes longitudinals oficines 29,500 2,000 59,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 5 juntes transversals oficines 25,400 5,000 127,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.196,000

4 E9G11EN0 m2 Paviment de formigó HA-40/P/10/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb malla electrosoldada

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

1 Superficie nau 8.084,000 8.084,000 C#*D#*E#*F#

2 Superficie oficines 757,000 757,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.841,000

5 E9C12331 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

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

1 Superficie primera planta 720,640 720,640 C#*D#*E#*F#

2 Superficie segona planta 720,640 720,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.441,280

6 E9C12334 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior

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

1 Forjat superior 749,010 749,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 749,010

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 06  PAVIMENTS
Titol 3 74  VORERA

1 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 Vorera colindant amb el edifici
d'oficines

222,000 222,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera entrada recinte 174,950 174,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,950

2 G961A67A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

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

1 Vorera colindant amb el edifici
d'oficines

112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera entrada recinte 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 198,000

3 G962A67A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 15x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

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

1 Vorera colindant amb el edifici
d'oficines

3,400 4,000 13,600 C#*D#*E#*F#

2 Vorera entrada recinte 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

4 G9715A71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 Vorera colindant amb el edifici
d'oficines

222,000 0,040 8,880 C#*D#*E#*F#

2 Vorera entrada recinte 174,950 0,040 6,998 C#*D#*E#*F#

3 Perímetre parcela 852,000 0,040 34,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,958

5 G973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter

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

1 Vorera colindant amb el edifici
d'oficines

222,000 222,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera entrada recinte 174,950 174,950 C#*D#*E#*F#

3 Perímetre parcela 852,000 852,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.248,950

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 81  PINTAT DE SENYALS I ESTACIONAMENTS

1 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

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

2 Estacionament turismes 32,000 4,500 144,000 C#*D#*E#*F#

3 Estacionament motos 20,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Estacionament camions 6,000 13,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,000

Obra 01 PRESSUPOST 1

EUR
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Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 82  JARDINERIA

1 ER71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

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

1 Zona verda exterior 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

2 FR421227 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 83  ADECUACIÓ ACCÉS I SUBSTITUCIÓ VORERA

1 G9851609 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

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

1 Accés parcela 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 Vorada de carrer entrada camions 3,000 27,000 81,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorada carrer pas serveis 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 G9715A71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 Vorada carrer nova 27,000 0,040 1,080 C#*D#*E#*F#

2 Vorada retirada per pas serveis 3,000 0,040 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

4 G961A67A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

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

1 Vorada carrer 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorada retirada per pas serveis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 G973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter

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

1 Vorada carrer modificada 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorada retirada per pas serveis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 84  TANCA PERIMETRAL Y PORTA D'ACCÉS

1 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

AMIDAMENT DIRECTE 961,000

2 01088401 PA Porta doble automàtica d'accés al recinte, composta per dues portes de 8 metres de longitud sobre guies
metàl·liques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32.725,51PA010001 Estudi seguretat i salutP- 1
(TRENTA-DOS MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €3.000,00PA01044154 Nucli d'escales edifici oficinesP- 2
(TRES MIL EUROS)

 €5.000,00PA01088401 Porta doble automàtica d'accés al recinte, composta per dues portes de 8 metres de longitud sobre
guies metàl·liques.

P- 3

(CINC MIL EUROS)

 €1,71kg0442001 Biga d'acer conformada a obra mitjançant soldadura i plaques metàll·iques, inclosa col·locació
mitjançant soldadura.

P- 4

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €100.000,00PA4044001 Partida alçada d'instal·lació i compra de pont grúa de capacitat màxima 16 tones.P- 5
(CENT  MIL EUROS)

 €164,31uE21R11A5 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 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- 6

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €1,95m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camióP- 7
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,88m3E2213122 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

P- 8

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,15m3E222122A 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- 9

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €7,15m3E222B232 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- 10

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €4,68m3E2R350A9 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 11

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,17m3E2R642A9 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

P- 12

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €45,86mE3E5846K Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

P- 13

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €57,12mE3E5856K Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

P- 14

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1,08kgE3EB1000 Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2P- 15
(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €4.600,00uE3EZ1800 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- 16

(QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS)
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 €99,14m3E3F516H1 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

P- 17

(NORANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €1,16kgE3FB2000 Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2

P- 18

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €27,04m2E3FDD100 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsP- 19
(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €10,54m2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 20

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,73kgE4415315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 21

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,75kgE4427017 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 22

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,64kgE4435115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 23

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,01kgE448812D Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 24

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1,87kgE44B5113 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb cargols

P- 25

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €104,76m3E45A1FH4 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 26

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,36kgE4BA3000 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P- 27

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,45m2E4BAD666 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 28

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €28,48m2E4D7D500 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi, per a llindes de directriu rectaP- 29
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €28,32m2E4LM1A10 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de
200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 50 a 60 cm4

P- 30

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

 €33,56m2E535C627 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix
total de 70 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior
llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació
oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

P- 31

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €54,83m2E635F21A Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix
total de 100 mm, amb la cara exterior micronervada color 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- 32

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €67,06m2E652GJED Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W

P- 33

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €255,83mE6ME1450 Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia inferior a 200
cm4, fixats amb elements específics a l'estructura

P- 34

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €280,61mE6ME1470 Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia de 200 a 1000
cm4, fixats amb elements específics a l'estructura

P- 35

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €28,65m2E721MJM6 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2 segons UNE 104402, de dues làmines, de
densitat superficial 7,7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una
armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides
en calent, prèvia imprimació

P- 36

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €36,11mE8LA7360 Llinda d'alumini anoditzat de 180 mm d'amplària i 2,5 mm de gruix, de color natural, amb nervis
rigiditzadors, trencaaigües i elements de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 37

(TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €22,48m2E9C12331 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

P- 38

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €22,29m2E9C12334 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior

P- 39

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

 €24,25m2E9G11EN0 Paviment de formigó HA-40/P/10/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb malla electrosoldadaP- 40
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €4.156,60uEAM2U020 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de
120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

P- 41

(QUATRE MIL  CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €116,04m2EARB1201 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada
amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

P- 42

(CENT SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €205,27uEASA61BB Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col·locada

P- 43

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €464,63uEASA91NA Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior
amb tanca antipànic, col·locada

P- 44

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €40,96m2EC171714 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 5 mm de gruix cada una i cambra
d'aire de 6 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 45

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €17,75mED15E671 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 46

(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,73mED15E871 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- 47

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

 €28,23mED15E971 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 48

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

 €114,99uED351D55 Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

P- 49

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €121,93uED353D55 Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 50

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €139,68uED354D55 Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 51

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

 €47,65mED7FT450 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 52

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €62,35mED7FT550 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 53

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €109,21mED7FT650 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 54

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

 €163,48mED7FT750 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 55

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €177,99mED7FT850 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 450
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 56

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

 €15,71mEFA1C342 Tub de PVC de 90 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- 57

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €101,17mEFA1R345 Tub de PVC de 315 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 al fons de la rasa

P- 58

(CENT UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €53,79uEG13U010 Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36
mòduls i muntatge superficial

P- 59

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €25,82uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 60

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €100,37uEH61R339 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 61

(CENT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €250,82uEHA21DZ9 Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió alta de
400 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat i llum auxiliar, tancada, suspesa

P- 62

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €22.117,34uEL2611A2 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 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles
d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

P- 63

(VINT-I-DOS MIL  CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €19,20uEM141104 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- 64

(DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €972,09uEM212428 Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 65

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €103,67uEM31U012 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B,
amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre, instal·lat

P- 66

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €9,99uEMSB74P1 Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 67

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €16,95uEMSBAFF1 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de
làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical

P- 68

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,73m2ER71121G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera
sega

P- 69

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,86mF6A19400 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 70

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €20,42m3F91A1310 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 71

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,55mFBA11110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 72

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €130,43uFD5J5248 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 73

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €39,48uFR421227 Subministrament de Celtis australisde perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

P- 74

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €26,21m3G931201J Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PMP- 75
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €55,23tG93A9110 Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

P- 76

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

 €44,05mG961A67A Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada

P- 77

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €56,62mG962A67A Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada

P- 78

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €89,81m3G9715A71 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 79

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €20,90mG973212A Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb
morter

P- 80

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €32,06mG9851609 Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 81

(TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €32,08m2G9E1310G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 82

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €7,01mG9GZ2524 Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

P- 83

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €56,73tG9H11731 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 84

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,58m2G9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 85
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,79m2G9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació
0,5 kg/m2

P- 86

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,37kgG9Z43110 Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 87

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €443,35uGHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 88

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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 €439,41uGHN32G41 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

P- 89

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 
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P-1 010001 PA Estudi seguretat i salut 32.725,51 €

Sense descomposició 32.725,51000 €

P-2 01044154 PA Nucli d'escales edifici oficines 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-3 01088401 PA Porta doble automàtica d'accés al recinte, composta per dues portes de 8 metres de longitud

sobre guies metàl·liques.

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-4 0442001 kg Biga d'acer conformada a obra mitjançant soldadura i plaques metàll·iques, inclosa

col·locació mitjançant soldadura.

1,71 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,00000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-5 4044001 PA Partida alçada d'instal·lació i compra de pont grúa de capacitat màxima 16 tones. 100.000,00 €

Sense descomposició 100.000,00000 €

P-6 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 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)

164,31 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 36,55000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 6,75000 €

Altres conceptes 121,01000 €

P-7 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió

1,95 €

Altres conceptes 1,95000 €

P-8 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega

directa sobre camió

2,88 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-9 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-10 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-11 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15

km

4,68 €

Altres conceptes 4,68000 €

P-12 E2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de

més de 10 i fins a 15 km

6,17 €

Altres conceptes 6,17000 €

P-13 E3E5846K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en

terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu

superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375

kg/m3 de ciment

45,86 €

B065EA1E m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 17,65543 €

Altres conceptes 28,20457 €
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P-14 E3E5856K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en

terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu

superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375

kg/m3 de ciment

57,12 €

B065EA1E m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 26,42098 €

Altres conceptes 30,69902 €

P-15 E3EB1000 kg Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400

N/mm2

1,08 €

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

Altres conceptes 1,07346 €

P-16 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-17 E3F516H1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió

99,14 €

B065E81B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m 86,81200 €

Altres conceptes 12,32800 €

P-18 E3FB2000 kg Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >=

400 N/mm2

1,16 €

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

Altres conceptes 1,15335 €

P-19 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 27,04 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

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

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

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

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

Altres conceptes 23,36651 €

P-20 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,54 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 5,80650 €

Altres conceptes 4,73350 €

P-21 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

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

1,73 €

B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,00000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-22 E4427017 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça

composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a

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

1,75 €

B44Z70AA kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,02000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-23 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

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

1,64 €
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B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,93000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-24 E448812D kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils

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

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

2,01 €

B44Z8025 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,21000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-25 E44B5113 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,87 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,84000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-26 E45A1FH4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

104,76 €

B065E81B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m 82,86600 €

Altres conceptes 21,89400 €

P-27 E4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de

límit elàstic >= 500 N/mm2

1,36 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01635 €

Altres conceptes 1,34365 €

P-28 E4BAD666 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,45 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5 1,63200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Altres conceptes 0,80492 €

P-29 E4D7D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi, per a llindes de directriu recta 28,48 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17206 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,39090 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83622 €

Altres conceptes 25,45741 €

P-30 E4LM1A10 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix,

de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment

d'inèrcia de 50 a 60 cm4

28,32 €

B4LM1A10 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de 20,44080 €

Altres conceptes 7,87920 €

P-31 E535C627 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un

gruix total de 70 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara

interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,

amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

33,56 €

B0C5C627 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, a 23,18400 €
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B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,20000 €

Altres conceptes 9,17600 €

P-32 E635F21A m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un

gruix total de 100 mm, amb la cara exterior micronervada color 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

54,83 €

B0C5G21A m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 100 43,01850 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,45000 €

Altres conceptes 11,36150 €

P-33 E652GJED m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600 mm de

70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada

cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de

roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W

67,06 €

B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 52 22,61880 €

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

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 4,65000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,31800 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am 2,49375 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 m 6,48900 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,94000 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl 14,28756 €

Altres conceptes 12,26289 €

P-34 E6ME1450 m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia inferior a

200 cm4, fixats amb elements específics a l'estructura

255,83 €

B6ME1450 m Perfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals vistos amb una inèrcia inferi 223,02000 €

Altres conceptes 32,81000 €

P-35 E6ME1470 m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia de 200 a

1000 cm4, fixats amb elements específics a l'estructura

280,61 €

B6ME1470 m Perfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals vistos amb una inèrcia de 2 247,80000 €

Altres conceptes 32,81000 €

P-36 E721MJM6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2 segons UNE 104402, de dues làmines,

de densitat superficial 7,7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G

amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard

sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60

g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

28,65 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,48000 €

B712907A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb arma 6,91900 €

B7114070 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de material fibra de vi 4,18000 €

Altres conceptes 17,07100 €

P-37 E8LA7360 m Llinda d'alumini anoditzat de 180 mm d'amplària i 2,5 mm de gruix, de color natural, amb

nervis rigiditzadors, trencaaigües i elements de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques

36,11 €
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B8LA7360 m Llinda d'alumini anoditzat de 180 mm d'amplària i 2,5 mm de gruix, de color natural, a 20,90000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 €

Altres conceptes 13,41000 €

P-38 E9C12331 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta

amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

22,48 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,38030 €

B9C12331 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús interior normal 9,26640 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,64785 €

Altres conceptes 11,18545 €

P-39 E9C12334 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta

amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior

22,29 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,64785 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,38030 €

B9C12334 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús exterior 9,07920 €

Altres conceptes 11,18265 €

P-40 E9G11EN0 m2 Paviment de formigó HA-40/P/10/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb malla electrosoldada 24,25 €

B065C76C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 16,11200 €

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B5 1,53600 €

Altres conceptes 6,60200 €

P-41 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes

de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda

amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de

seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

4.156,60 €

BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres lateral 3.789,57000 €

Altres conceptes 367,03000 €

P-42 EARB1201 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn,

compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter

de ciment 1:4

116,04 €

BARB1201 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, com 89,36000 €

Altres conceptes 26,68000 €

P-43 EASA61BB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt

amb tanca antipànic, col·locada

205,27 €

BASA61BB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu 199,20000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-44 EASA91NA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu

superior amb tanca antipànic, col·locada

464,63 €

BASA91NA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, pre 458,56000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-45 EC171714 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 5 mm de gruix cada una i

cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

40,96 €

BC171710 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 5 mm de gruix cada una i 27,04000 €

Altres conceptes 13,92000 €

P-46 ED15E671 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1453-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

17,75 €



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/01/14 Pàg.: 6

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 0,93720 €

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

BD13267B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 3,68200 €

Altres conceptes 12,29350 €

P-47 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-48 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

28,23 €

BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 7,14000 €

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

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,64630 €

Altres conceptes 13,65610 €

P-49 ED351D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm

de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter

1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

114,99 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,55756 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33056 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 7,38540 €

Altres conceptes 103,71523 €

P-50 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de

gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,

sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

121,93 €

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 7,38540 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,55756 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33056 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 15,62000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 95,03523 €

P-51 ED354D55 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de

gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,

sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

139,68 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,55756 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33056 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €
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BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 15,62000 €

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 7,38540 €

Altres conceptes 112,78523 €

P-52 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN

200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió

el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de

15 cm de gruix

47,65 €

BD7FT450 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i 10,42500 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,45000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,87360 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 6,31180 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,41614 €

Altres conceptes 17,17346 €

P-53 ED7FT550 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN

250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió

el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de

15 cm de gruix

62,35 €

BD7FT550 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i 16,17500 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,64138 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 6,71346 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,81000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 17,82990 €

Altres conceptes 17,18026 €

P-54 ED7FT650 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN

315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió

el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de

15 cm de gruix

109,21 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,03000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 44,76780 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 7,34464 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,96047 €

BD7FT650 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i 25,56250 €

Altres conceptes 25,54459 €

P-55 ED7FT750 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN

400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió

el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de

15 cm de gruix

163,48 €

BDW3BD00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 68,09880 €

BD7FT750 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i 40,92500 €

BDY3BD00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm 3,10000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 8,14796 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 4,39218 €

Altres conceptes 38,81606 €

P-56 ED7FT850 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN

450 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió

el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de

177,99 €
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15 cm de gruix

BDY3BE00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=500 mm 4,19000 €

BDW3BE00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=500 mm 92,21850 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 9,00866 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 4,86143 €

BD7FB570 m Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 20,52000 €

Altres conceptes 47,19141 €

P-57 EFA1C342 m Tub de PVC de 90 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

15,71 €

B0A72M00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 0,86460 €

BFYA1C40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de 0,49000 €

BFWA1C40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a 3,57600 €

BFA1C340 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encola 2,15220 €

Altres conceptes 8,62720 €

P-58 EFA1R345 m Tub de PVC de 315 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 al fons de la rasa

101,17 €

BFA1R340 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encol 17,77860 €

BFYA1R40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm d 5,78000 €

BFWA1R40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, per 57,17100 €

Altres conceptes 20,44040 €

P-59 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a

36 mòduls i muntatge superficial

53,79 €

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,39000 €

BG13U010 u Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls m 47,86000 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-60 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

25,82 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,20000 €

Altres conceptes 10,58000 €

P-61 EH61R339 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca

amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2

h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat

superficial

100,37 €

BH61R83A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no e 93,56000 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-62 EHA21DZ9 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió

alta de 400 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat i llum auxiliar, tancada,

suspesa

250,82 €

BHA21DZ0 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada amb vapor de sodi 201,63000 €

BHWA2000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb làmpades d'incandescèn 1,63000 €

BHU312N1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potè 18,05000 €

Altres conceptes 29,51000 €



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/01/14 Pàg.: 9

P-63 EL2611A2 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 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat

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

lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura

lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra

col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

22.117,34 €

BL3M11A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit 1.736,91000 €

BL3111A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i mani 13.732,56000 €

Altres conceptes 6.647,87000 €

P-64 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-65 EM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de

connexió a la canonada, muntat a l'exterior

972,09 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €

BM212420 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàm 833,97000 €

Altres conceptes 136,29000 €

P-66 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de

34A-144B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els

suports per a penjar del sostre, instal·lat

103,67 €

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

BM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de capacitat i una eficàcia de 76,21000 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-67 EMSB74P1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1

mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre

parament vertical

9,99 €

BMSB74P0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC 4,65000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 1,67400 €

Altres conceptes 3,66600 €

P-68 EMSBAFF1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2

de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat

adherit sobre parament vertical

16,95 €

BMSBAFF0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 14,51000 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-69 ER71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans

manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la

primera sega

1,73 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18655 €

Altres conceptes 1,54345 €

P-70 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50

mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

17,86 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 2,31820 €
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B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 3,00900 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 4,36000 €

Altres conceptes 8,17280 €

P-71 F91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb

filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

20,42 €

B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,17869 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 14,17881 €

P-72 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,55 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02641 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,12408 €

Altres conceptes 0,39951 €

P-73 FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,

arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó

HM-20/P/20/I

130,43 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,78708 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,95036 €

B0111000 m3 Aigua 0,00375 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 15,99990 €

Altres conceptes 109,68891 €

P-74 FR421227 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre

mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

39,48 €

BR421227 u Celtis australis de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm 39,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-75 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del

PM

26,21 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,68000 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 3,46750 €

P-76 G93A9110 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa

i compactada

55,23 €

B9H11H31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 S, amb betum asfàltic 51,04000 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-77 G961A67A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada

sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de

20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

44,05 €

B9611670 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm 23,47800 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,14718 €

Altres conceptes 15,42482 €

P-78 G962A67A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 15x25 cm, col·locada

sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de

20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

56,62 €
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B9621670 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm 34,91250 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,14718 €

Altres conceptes 16,56032 €

P-79 G9715A71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del

granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat

reglejat

89,81 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, a 62,97500 €

Altres conceptes 26,83500 €

P-80 G973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats

amb morter

20,90 €

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 11,25000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,34976 €

Altres conceptes 9,30024 €

P-81 G9851609 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no

estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat

amb morter

32,06 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,26829 €

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 8,40000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,06995 €

Altres conceptes 18,32176 €

P-82 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc

de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

32,08 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,03800 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 24,72052 €

P-83 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb

mitjans mecànics

7,01 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-84 G9H11731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

56,73 €

B9H11731 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic 53,23000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-85 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1

kg/m2

0,58 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,43000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-86 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 0,5 kg/m2

12,79 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,20500 €

Altres conceptes 12,58500 €

P-87 G9Z43110 kg Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2

1,37 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00894 €

Altres conceptes 1,36106 €

P-88 GHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó

443,35 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 19,07213 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, corona 311,74000 €

Altres conceptes 72,68787 €

P-89 GHN32G41 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i

acoblada al suport

439,41 €

BHN32G40 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapo 417,48000 €

Altres conceptes 21,93000 €
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OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ADECUACIÓ DE LA ZONA D'OBRA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

15.115,0001,95 29.474,25

2 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 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 - 6)

42,000164,31 6.901,02

3 E2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 12)

755,7506,17 4.662,98

4 010001 PA Estudi seguretat i salut (P - 1) 1,00032.725,51 32.725,51

CAPÍTOLTOTAL 01.00 73.763,76

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

4.809,0002,88 13.849,92

2 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1.586,0004,68 7.422,48

3 F91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 71)

4.534,50020,42 92.594,49

CAPÍTOLTOTAL 01.01 113.866,89

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL FONAMENTACIONS02

TITOL 3 TRANSPORT MAQUINARIA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 16)

2,0004.600,00 9.200,00

TITOL 3TOTAL 01.02.20 9.200,00

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL FONAMENTACIONS02

TITOL 3 FONAMENTS NAU21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3E5856K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel
tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb
formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment (P - 14)

5.108,40057,12 291.791,81

2 E3EB1000 kg Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 15)

109.963,0401,08 118.760,08

3 E3FB2000 kg Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 18)

19.587,3601,16 22.721,34

EUR
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4 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 19) 545,24027,04 14.743,29

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 20)

432,10310,54 4.554,37

6 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 - 9)

86,4216,15 531,49

7 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

86,4214,68 404,45

TITOL 3TOTAL 01.02.21 453.506,83

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL FONAMENTACIONS02

TITOL 3 FONAMENTS EDIFICI OFICINES22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3E5846K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel
tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb
formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment (P - 13)

1.069,80045,86 49.061,03

2 E3EB1000 kg Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 15)

8.665,2001,08 9.358,42

3 E3FB2000 kg Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 18)

2.604,0001,16 3.020,64

4 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 19) 155,00027,04 4.191,20

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 20)

116,00010,54 1.222,64

6 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 - 9)

23,2006,15 142,68

7 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

23,2004,68 108,58

TITOL 3TOTAL 01.02.22 67.105,19

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL FONAMENTACIONS02

TITOL 3 FONAMENTS COMPARTITS23

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3E5856K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel
tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb
formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment (P - 14)

592,00057,12 33.815,04

2 E3EB1000 kg Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 15)

12.756,6401,08 13.777,17

3 E3FB2000 kg Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 18)

2.419,2001,16 2.806,27

EUR
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4 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 19) 50,72027,04 1.371,47

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 20)

40,19610,54 423,67

6 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 - 9)

8,0396,15 49,44

7 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

8,0394,68 37,62

8 E3F516H1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
17)

0,00099,14 0,00

TITOL 3TOTAL 01.02.23 52.280,68

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL INSTALACIONS03

TITOL 3 RASSES PER SERVEIS31

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 10)

1.630,9307,15 11.661,15

TITOL 3TOTAL 01.03.31 11.661,15

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL INSTALACIONS03

TITOL 3 DRENATGE I AIGÜES RESIDUALS32

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED15E671 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 46)

18,50017,75 328,38

2 EFA1C342 m Tub de PVC de 90 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 - 57)

80,20015,71 1.259,94

3 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 - 47)

78,30022,73 1.779,76

4 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 48)

39,15028,23 1.105,20

5 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 52)

121,89047,65 5.808,06

6 ED7FT550 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 53)

24,20062,35 1.508,87

7 ED7FT650 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de

122,370109,21 13.364,03

EUR
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rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 54)

8 ED7FT750 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 55)

104,920163,48 17.152,32

9 ED7FT850 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 450 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 56)

45,350177,99 8.071,85

10 ED354D55 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 51)

3,000139,68 419,04

11 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 50)

12,000121,93 1.463,16

12 ED351D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P - 49)

11,000114,99 1.264,89

13 FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
73)

8,000130,43 1.043,44

TITOL 3TOTAL 01.03.32 54.568,94

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL INSTALACIONS03

TITOL 3 ELECTRICITAT33

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material
autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial
(P - 59)

1,00053,79 53,79

2 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 60)

5,00025,82 129,10

3 EHA21DZ9 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i
làmpada vapor de sodi a pressió alta de 400 W de xapa d'alumini
anoditzat, equip elèctric incorporat i llum auxiliar, tancada,
suspesa (P - 62)

60,000250,82 15.049,20

4 GHN32G41 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu
superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al
suport (P - 89)

15,000439,41 6.591,15

5 GHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 88)

8,000443,35 3.546,80

TITOL 3TOTAL 01.03.33 25.370,04

EUR
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OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL INSTALACIONS03

TITOL 3 ANTIINCENDI34

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat
a l'exterior (P - 65)

6,000972,09 5.832,54

2 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de
capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre, percussor
tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a
penjar del sostre, instal·lat (P - 66)

20,000103,67 2.073,40

3 EMSBAFF1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva ,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 68)

24,00016,95 406,80

4 EMSB74P1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 67)

8,0009,99 79,92

5 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 - 64)

18,00019,20 345,60

6 EH61R339 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 61)

28,000100,37 2.810,36

7 EFA1R345 m Tub de PVC de 315 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 al fons de la rasa (P - 58)

472,000101,17 47.752,24

TITOL 3TOTAL 01.03.34 59.300,86

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL INSTALACIONS03

TITOL 3 AIGUA35

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFA1R345 m Tub de PVC de 315 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 al fons de la rasa (P - 58)

45,000101,17 4.552,65

TITOL 3TOTAL 01.03.35 4.552,65

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 NAU INDUSTRIAL40

TITOL 3 (1) PILARS41

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 21)

242.547,0001,73 419.606,31

EUR



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

PRESSUPOST Pàg.:21/01/14 6Data:

2 E4427017 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 22)

34.830,0001,75 60.952,50

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.40.41 480.558,81

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 NAU INDUSTRIAL40

TITOL 3 (1) BIGUES DE COBERTA42

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0442001 kg Biga d'acer conformada a obra mitjançant soldadura i plaques
metàll·iques, inclosa col·locació mitjançant soldadura. (P - 4)

510.697,7201,71 873.293,10

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.40.42 873.293,10

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 NAU INDUSTRIAL40

TITOL 3 (1) CORRETGES43

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E44B5113 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols (P - 25)

81.977,1031,87 153.297,18

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.40.43 153.297,18

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 NAU INDUSTRIAL40

TITOL 3 (1) PONT GRÚA44

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4044001 PA Partida alçada d'instal·lació i compra de pont grúa de capacitat
màxima 16 tones. (P - 5)

1,000100.000,00 100.000,00

2 0442001 kg Biga d'acer conformada a obra mitjançant soldadura i plaques
metàll·iques, inclosa col·locació mitjançant soldadura. (P - 4)

158.500,0001,71 271.035,00

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.40.44 371.035,00

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 NAU INDUSTRIAL40

TITOL 3 (1) ARRIOSTRAMENTS45

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E448812D kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 24)

9.851,4622,01 19.801,44

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

17.465,3711,64 28.643,21

EUR



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

PRESSUPOST Pàg.:21/01/14 7Data:

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 23)

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.40.45 48.444,65

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 EDIFICI OFICINES41

TITOL 3 (1) PILARS51

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 21)

23.233,0001,73 40.193,09

2 E4427017 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 22)

828,8001,75 1.450,40

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.41.51 41.643,49

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 EDIFICI OFICINES41

TITOL 3 (1) BIGUES52

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 23)

60.975,9341,64 100.000,53

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.41.52 100.000,53

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 EDIFICI OFICINES41

TITOL 3 (1) FORJAT UNIDIRECCIONAL53

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45A1FH4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/B/20/IIa+Qa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 26)

154,300104,76 16.164,47

2 E4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)

4.661,3111,36 6.339,38

3 E4BAD666 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 28)

2.190,2902,45 5.366,21

4 E4D7D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi, per a
llindes de directriu recta (P - 29)

55,27228,48 1.574,15

5 E8LA7360 m Llinda d'alumini anoditzat de 180 mm d'amplària i 2,5 mm de
gruix, de color natural, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües i
elements de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques (P -
37)

199,00036,11 7.185,89

6 E4LM1A10 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment

2.190,15028,32 62.025,05

EUR
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d'inèrcia de 50 a 60 cm4 (P - 30)

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.41.53 98.655,15

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 EDIFICI OFICINES41

TITOL 3 (1) ESCALES Y ASCENSOR54

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL2611A2 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 3 parades (recorregut
6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral
de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997 (P - 63)

1,00022.117,34 22.117,34

2 01044154 PA Nucli d'escales edifici oficines (P - 2) 1,0003.000,00 3.000,00

TITOL 3 (1)TOTAL 01.04.41.54 25.117,34

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL TANCAMENTS05

TITOL 3 NAU INDUSTRIAL61

TITOL 3 (1) COBERTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E535C627 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb
aillament de poliuretà, amb un gruix total de 70 mm, amb la cara
exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% (P - 31)

7.906,45533,56 265.340,63

TITOL 3 (1)TOTAL 01.05.61.01 265.340,63

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL TANCAMENTS05

TITOL 3 NAU INDUSTRIAL61

TITOL 3 (1) FAÇANES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASA61BB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una
llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P -
43)

7,000205,27 1.436,89

2 E635F21A m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i
aïllament de llana de roca amb un gruix total de 100 mm, amb la
cara exterior micronervada color 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 -
32)

4.708,85054,83 258.186,25

3 EARB1201 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa
d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer,
amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P
- 42)

162,000116,04 18.798,48

EUR
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TITOL 3 (1)TOTAL 01.05.61.02 278.421,62

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL TANCAMENTS05

TITOL 3 EDIFICI OFICINES62

TITOL 3 (1) FAÇANA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6ME1450 m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini
lacat, amb una inèrcia inferior a 200 cm4, fixats amb elements
específics a l'estructura (P - 34)

563,290255,83 144.106,48

2 E6ME1470 m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini
lacat, amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, fixats amb elements
específics a l'estructura (P - 35)

651,000280,61 182.677,11

3 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions (P - 41)

1,0004.156,60 4.156,60

4 EC171714 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 5
mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 45)

804,69040,96 32.960,10

TITOL 3 (1)TOTAL 01.05.62.02 363.900,29

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL TANCAMENTS05

TITOL 3 EDIFICI OFICINES62

TITOL 3 (1) ACABAT COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E721MJM6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2 segons
UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,7 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb
una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat
de color estàndard sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides
en calent, prèvia imprimació (P - 36)

749,01028,65 21.459,14

TITOL 3 (1)TOTAL 01.05.62.03 21.459,14

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL TANCAMENTS05

TITOL 3 ENTRE EDIFICIS63

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E652GJED m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W (P - 33)

252,99067,06 16.965,51

2 EASA91NA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic,
col·locada (P - 44)

2,000464,63 929,26

TITOL 3TOTAL 01.05.63 17.894,77

EUR
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OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL PAVIMENTS06

TITOL 3 PAVIMENT EXTERIOR71

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 75)

1.153,81026,21 30.241,36

2 G93A9110 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 76)

1.384,57255,23 76.469,91

3 G9H11731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 84)

692,28656,73 39.273,38

4 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 86)

5.769,05012,79 73.786,15

5 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 85)

5.769,0500,58 3.346,05

TITOL 3TOTAL 01.06.71 223.116,85

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL PAVIMENTS06

TITOL 3 PAVIMENT INTERIOR72

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 75)

1.768,20026,21 46.344,52

2 G9Z43110 kg Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 87)

8.458,0651,37 11.587,55

3 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària
i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 83)

2.196,0007,01 15.393,96

4 E9G11EN0 m2 Paviment de formigó HA-40/P/10/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb
malla electrosoldada (P - 40)

8.841,00024,25 214.394,25

5 E9C12331 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal (P - 38)

1.441,28022,48 32.399,97

6 E9C12334 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior (P - 39)

749,01022,29 16.695,43

TITOL 3TOTAL 01.06.72 336.815,68

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL PAVIMENTS06

TITOL 3 VORERA74

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland (P - 82)

396,95032,08 12.734,16

2 G961A67A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta,
de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm

198,00044,05 8.721,90

EUR
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d'alçària i rejuntada (P - 77)

3 G962A67A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma
corba, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 78)

20,40056,62 1.155,05

4 G9715A71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat (P - 79)

49,95889,81 4.486,73

5 G973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica,
de 10x8x10 cm, col·locats amb morter (P - 80)

1.248,95020,90 26.103,06

TITOL 3TOTAL 01.06.74 53.200,90

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL URBANITZACIÓ07

TITOL 3 PINTAT DE SENYALS I ESTACIONAMENTS81

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 72)

402,0000,55 221,10

TITOL 3TOTAL 01.07.81 221,10

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL URBANITZACIÓ07

TITOL 3 JARDINERIA82

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ER71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera
sega (P - 69)

107,0001,73 185,11

2 FR421227 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 10 a 12 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima
23,1 cm segons fórmules NTJ (P - 74)

5,00039,48 197,40

TITOL 3TOTAL 01.07.82 382,51

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL URBANITZACIÓ07

TITOL 3 ADECUACIÓ ACCÉS I SUBSTITUCIÓ VORERA83

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9851609 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
81)

16,00032,06 512,96

2 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland (P - 82)

90,00032,08 2.887,20

3 G9715A71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat (P - 79)

1,20089,81 107,77

4 G961A67A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta,
de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de

30,00044,05 1.321,50

EUR
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15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada (P - 77)

5 G973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica,
de 10x8x10 cm, col·locats amb morter (P - 80)

30,00020,90 627,00

TITOL 3TOTAL 01.07.83 5.456,43

OBRA PRESSUPOST  101

CAPÍTOL URBANITZACIÓ07

TITOL 3 TANCA PERIMETRAL Y PORTA D'ACCÉS84

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7
i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a
punts singulars (P - 70)

961,00017,86 17.163,46

2 01088401 PA Porta doble automàtica d'accés al recinte, composta per dues
portes de 8 metres de longitud sobre guies metàl·liques. (P - 3)

1,0005.000,00 5.000,00

TITOL 3TOTAL 01.07.84 22.163,46

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 3 (1) Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 (1) 01.04.40.41  Pilars 480.558,81

Titol 3 (1) 01.04.40.42  Bigues de coberta 873.293,10

Titol 3 (1) 01.04.40.43  Corretges 153.297,18

Titol 3 (1) 01.04.40.44  Pont grúa 371.035,00

Titol 3 (1) 01.04.40.45  Arriostraments 48.444,65

Titol 3 01.04.40  Nau industrial 1.926.628,74

Titol 3 (1) 01.04.41.51  Pilars 41.643,49

Titol 3 (1) 01.04.41.52  Bigues 100.000,53

Titol 3 (1) 01.04.41.53  Forjat unidireccional 98.655,15

Titol 3 (1) 01.04.41.54  Escales y ascensor 25.117,34

Titol 3 01.04.41  Edifici oficines 265.416,51

Titol 3 (1) 01.05.61.01  Coberta 265.340,63

Titol 3 (1) 01.05.61.02  Façanes 278.421,62

Titol 3 01.05.61  Nau industrial 543.762,25

Titol 3 (1) 01.05.62.02   Façana 363.900,29

Titol 3 (1) 01.05.62.03  Acabat coberta 21.459,14

Titol 3 01.05.62  Edifici oficines 385.359,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.121.166,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.20  Transport maquinaria 9.200,00

Titol 3 01.02.21  Fonaments nau 453.506,83

Titol 3 01.02.22  Fonaments edifici oficines 67.105,19

Titol 3 01.02.23  Fonaments compartits 52.280,68

Capítol 01.02  Fonamentacions 582.092,70

Titol 3 01.03.31  Rasses per serveis 11.661,15

Titol 3 01.03.32  Drenatge i aigües residuals 54.568,94

Titol 3 01.03.33  Electricitat 25.370,04

Titol 3 01.03.34  Antiincendi 59.300,86

Titol 3 01.03.35  Aigua 4.552,65

Capítol 01.03  Instalacions 155.453,64

Titol 3 01.04.40  Nau industrial 1.926.628,74

Titol 3 01.04.41  Edifici oficines 265.416,51

Capítol 01.04  Estructura 2.192.045,25

Titol 3 01.05.61  Nau industrial 543.762,25

Titol 3 01.05.62  Edifici oficines 385.359,43

Titol 3 01.05.63  Entre edificis 17.894,77

Capítol 01.05  Tancaments 947.016,45

Titol 3 01.06.71  Paviment exterior 223.116,85

Titol 3 01.06.72  Paviment interior 336.815,68

Titol 3 01.06.74  Vorera 53.200,90

Capítol 01.06  Paviments 613.133,43

Titol 3 01.07.81  Pintat de senyals i estacionaments 221,10

Titol 3 01.07.82  Jardineria 382,51

Titol 3 01.07.83  Adecuació accés i substitució vorera 5.456,43

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 2

Titol 3 01.07.84  Tanca perimetral y porta d'accés 22.163,46

Capítol 01.07  Urbanització 28.223,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.517.964,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  Adecuació de la zona d'obra 73.763,76

Capítol 01.01  Moviments de terres 113.866,89

Capítol 01.02  Fonamentacions 582.092,70

Capítol 01.03  Instalacions 155.453,64

Capítol 01.04  Estructura 2.192.045,25

Capítol 01.05  Tancaments 947.016,45

Capítol 01.06  Paviments 613.133,43

Capítol 01.07  Urbanització 28.223,50

Obra 01 Pressupost 1 4.705.595,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.705.595,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 4.705.595,62

4.705.595,62

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 4.705.595,62

13 % Despeses generals empresa SOBRE 4.705.595,62.................................................. 611.727,43

7 % Benefici industrial SOBRE 4.705.595,62..................................................................... 329.391,69

Subtotal 5.646.714,74

21 % IVA SOBRE 5.646.714,74.......................................................................................... 1.185.810,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.832.524,84

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Gener 2014

L'enginyer autor del Projecte 

Signa Àngel Guasch Duran

Enginyer de camins, canals i ports.
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