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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 E2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura de
formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 E21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.925,000

4 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

1 T Superfície (m2 Profunditat (m)

2 Caixa per a solera 1.925,000 0,500 962,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 962,500

5 E222342A m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T Unitats Llarg (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 4,000 3,350 3,350 5,000 224,450 C#*D#*E#*F#

3 10,000 3,800 3,800 5,000 722,000 C#*D#*E#*F#

4 4,000 3,050 3,050 5,000 186,050 C#*D#*E#*F#

5 6,000 3,300 3,300 5,000 326,700 C#*D#*E#*F#

6 Total sabates S 1.459,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 4,000 5,425 0,500 0,500 5,425 C#*D#*E#*F#

8 8,000 5,200 0,500 0,500 10,400 C#*D#*E#*F#

9 2,000 1,800 0,500 0,500 0,900 C#*D#*E#*F#

10 4,000 4,325 0,500 0,500 4,325 C#*D#*E#*F#

11 4,000 1,700 0,500 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#

12 2,000 1,820 0,500 0,500 0,910 C#*D#*E#*F#

13 Total bigues lligat S 23,660 SUMSUBTOTAL(
G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT 1.482,860

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

EUR



Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 2

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

1 T Superfície (m2 Profunditat (m)

2 Subbase 1.925,000 0,150 288,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,750

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 02  FONAMENTS

1 E31521H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

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

1 T Unitatas Llarg (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 4,000 3,350 3,350 4,200 188,538 C#*D#*E#*F#

3 10,000 3,800 3,800 3,900 563,160 C#*D#*E#*F#

4 4,000 3,050 3,050 4,250 158,143 C#*D#*E#*F#

5 6,000 3,300 3,300 4,300 280,962 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.190,803

2 E3H28623 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de
6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8 m en terreny de
sorres

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

1 T Unitats Profunditat (m) Ample (m)

2 1,000 4,000 13,400 53,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 15,200 60,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,000 12,200 48,800 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,000 13,200 52,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

3 E3152BH3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

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

1 T Unitats Llarg (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 4,000 3,350 3,350 0,800 35,912 C#*D#*E#*F#

3 10,000 3,800 3,800 1,100 158,840 C#*D#*E#*F#

4 4,000 3,050 3,050 0,750 27,908 C#*D#*E#*F#

5 6,000 3,300 3,300 0,700 45,738 C#*D#*E#*F#

6 Total sabates S 268,398 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 4,000 5,425 0,500 0,500 5,425 C#*D#*E#*F#

8 8,000 5,200 0,500 0,500 10,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 3

9 2,000 1,800 0,500 0,500 0,900 C#*D#*E#*F#

10 4,000 4,325 0,500 0,500 4,325 C#*D#*E#*F#

11 4,000 1,700 0,500 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#

12 2,000 1,820 0,500 0,500 0,910 C#*D#*E#*F#

13 Total bigues de lligat S 23,660 SUMSUBTOTAL(
G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT 292,058

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 T D=8mm D=12mm D=16mm D=20mm

2 Sabates 1.425,060 6.866,960 8.292,020 D#+E#

3 Bigues de lligat 244,800 504,750 1.171,050 1.920,600 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 10.212,620

5 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

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

1 T Unitat Profunditat (m) Ample (m) Llarg

2 1,000 3,000 13,400 40,200 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,000 15,200 91,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 3,000 12,200 36,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,000 13,200 39,600 C#*D#*E#*F#

6 Total sabates S 207,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 1,000 0,500 5,425 2,713 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,500 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

9 1,000 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,500 4,325 2,163 C#*D#*E#*F#

11 1,000 0,500 1,700 0,850 C#*D#*E#*F#

12 1,000 0,500 1,820 0,910 C#*D#*E#*F#

13 Total bigues lligat S 12,736 SUMSUBTOTAL(
G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT 220,336

6 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 T Unitats Llarg (m) Ample (m)

2 4,000 3,350 3,350 44,890 C#*D#*E#*F#

3 10,000 3,800 3,800 144,400 C#*D#*E#*F#

4 4,000 3,050 3,050 37,210 C#*D#*E#*F#

5 6,000 3,300 3,300 65,340 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 4

6 Total sabates S 291,840 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 4,000 5,425 0,500 10,850 C#*D#*E#*F#

8 8,000 5,200 0,500 20,800 C#*D#*E#*F#

9 2,000 1,800 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#

10 4,000 4,325 0,500 8,650 C#*D#*E#*F#

11 4,000 1,700 0,500 3,400 C#*D#*E#*F#

12 2,000 1,820 0,500 1,820 C#*D#*E#*F#

13 Total bigues de lligat S 47,320 SUMSUBTOTAL(
G7:G12)

14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 339,160

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 03  ESTRUCTURA

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats 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 T Longitud (m) Pes (kg)

2 HEB 320 105,183 13.318,360 13.318,360 C#+D#-C#

3 HEB 240 84,376 7.020,880 7.020,880 C#+D#-C#

4 HEB 260 66,400 6.171,460 6.171,460 C#+D#-C#

TOTAL AMIDAMENT 26.510,700

2 E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 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

AMIDAMENT DIRECTE 3.392,720

3 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 T Longitud (m) Pes (Kg)

2 HEB 200 178,074 10.917,460 10.917,460 C#+D#-C#

3 HEB 180 175,099 8.975,640 8.975,640 C#+D#-C#

4 HEB 160 122,138 5.206,170 5.206,170 C#+D#-C#

5 HEB-260 128,080 11.904,230 11.904,230 C#+D#-C#

TOTAL AMIDAMENT 37.003,500

4 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades 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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 5

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

1 T Longitud (m) Pes (Kg)

2 HEB 140 63,599 2.146,780 2.146,780 C#+D#-C#

3 HEB 120 32,689 872,480 872,480 C#+D#-C#

4 HEB 100 279,169 5.697,840 5.697,840 C#+D#-C#

TOTAL AMIDAMENT 8.717,100

5 E44B5112 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 soldadura

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

1 T Longitud (m) Pes (Kg)

2 IPE 270 702,000 25.294,110 25.294,110 C#+D#-C#

TOTAL AMIDAMENT 25.294,110

6 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 6.479,130

7 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

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

1 Pilars, bigues i encavallada T Perímetre (m) Longitud (m)

2 HEB 320 1,770 105,000 185,850 C#*D#*E#*F#

3 HEB 260 1,500 194,480 291,720 C#*D#*E#*F#

4 HEB 240 1,380 84,376 116,439 C#*D#*E#*F#

5 HEB 200 1,150 178,074 204,785 C#*D#*E#*F#

6 HEB 180 1,040 175,099 182,103 C#*D#*E#*F#

7 HEB 160 0,918 122,138 112,123 C#*D#*E#*F#

8 HEB 140 0,805 63,599 51,197 C#*D#*E#*F#

9 HEB 120 0,686 32,689 22,425 C#*D#*E#*F#

10 HEB 100 0,567 279,690 158,584 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 1.325,226 SUMSUBTOTAL(
G1:G10)

12 Perfils de coberta i Creus San Andrés T Perímetre (m) Longitud (m)

13 IPE -270 1,040 702,000 0,260 189,821 C#*D#*E#*F#

14 D 0,072 321,002 23,112 C#*D#*E#*F#

15 CA 0,063 48,272 3,041 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.541,200

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 04  PAVIMENT

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 6

1 P001A u Formació de bases per pals de xarxa i grapa central amb pous de formigó HA/25/P/20 de mesures 40x40x45cm i
dau central de 25x25x30cm mitjançant medis mecànics, inclòs excavació

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

1 T Quantitat Número pistes

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P001B m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat amb mitjans mecànics de dues capes de zahorra, de 20 i 15
cm d'espesor i granulometries 20/30 i 10/15, respectivament

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

1 T superfície pist Número pistes

2 640,000 3,000 1.920,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.920,000

3 P001C m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat amb mitjans mecànics de dues capes d'aglomerat asfàltic en
calent tipus G-12 i D-8 en capes de 4 i 3 centímetres, respectivament

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

1 T Superfície pist Número pistes

2 640,000 3,000 1.920,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.920,000

4 P001D m2 Resina

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

1 T Súperficie pist Número pistes

2 640,000 3,000 1.920,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.920,000

5 P001E u Conjunt de pals i xarxa compostos d'un joc de pals d'alumini de fundició amb mecanisme de tensat a l'interior,
totalment col·locat, amb grapa, anclatge al formigó prèviament disposat i una xarxa

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 05  SISTEMA ENVOLUPANT

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.687,000

2 E5615E40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament
per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat,

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 7

col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

3 EC171113 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

AMIDAMENT DIRECTE 317,610

4 E63C61A1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una cara, col·locades

AMIDAMENT DIRECTE 1.632,100

5 EAFA3A04 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 06  XARXA ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ

1 EG3123A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 205,500

2 EG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 205,500

3 LGPSH07 u Indoor Lamp

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

4 EG23R1AC u Quadre de distribució principal i secudari, format per armari metàl·lic, combinables amb panells de xapa tractada
sobre estructura de perfil perforat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 07  XARXA DE SANEJAMENT

1 E5ZJ1D8P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

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

1 T Unitats Longitud

2 2,000 54,360 108,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,720

2 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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 8

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

1 T Unitats Longitud

2 Baixants 4,000 10,770 43,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,080

3 BD7FR31A m Tub PVC-U paret massissa, sanejament s/pressió, DN=160mm, SN4

AMIDAMENT DIRECTE 205,720

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb
marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 15 m i llança )
, per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EM31211J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 EMSB7R51 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 594x297 mm2 de làmina poliester autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EMSB78A1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 670x670 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,
col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EMSB5QA1 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,
col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pressupost projecte

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/01/14 Pàg.: 1

BD7FR31AP-1 m Tub PVC-U paret massissa, sanejament s/pressió, DN=160mm, SN4 6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E2111500P-2 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura de formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

11,16 €

(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

E21R1160P-3 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, 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)

72,90 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E22113C2P-4 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

E221C472P-5 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

E222342AP-6 m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió

8,89 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

E2251772P-7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E31521H1P-8 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

68,06 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

E3152BH3P-9 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

81,96 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E31B3000P-10 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

E31D1100P-11 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 18,42 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E3H28623P-12 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una
fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres

125,14 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E3Z112N1P-13 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E4415115P-14 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats 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

1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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E4425015P-15 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 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

1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E4435115P-16 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 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E44A5315P-17 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades 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

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

E44B5112P-18 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 soldadura

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

E44Z5A25P-19 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E545UA50P-20 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de
0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i
una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques
amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

28,24 €

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

E5615E40P-21 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm
d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb
suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

112,12 €

(CENT DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E5ZJ1D8PP-22 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

32,24 €

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

E63C61A1P-23 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m
d'amplària i 10 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una cara, col·locades

78,86 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

E7D69TK0P-24 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

42,53 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EAFA3A04P-25 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

622,11 €

(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EC171113P-26 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i
cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

33,41 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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ED15E971P-27 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 €

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

EG22RB1KP-28 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EG23R1ACP-29 u Quadre de distribució principal i secudari, format per armari metàl·lic, combinables amb
panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

EG3123A4P-30 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

EM141102P-31 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EM23BBAAP-32 u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

184,10 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EM31211JP-33 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

31,48 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EMSB5QA1P-34 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

21,43 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EMSB78A1P-35 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 670x670 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

35,12 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EMSB7R51P-36 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 594x297 mm2 de làmina poliester
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

9,66 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

LGPSH07P-37 u Indoor Lamp 80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P001AP-38 u Formació de bases per pals de xarxa i grapa central amb pous de formigó HA/25/P/20 de
mesures 40x40x45cm i dau central de 25x25x30cm mitjançant medis mecànics, inclòs
excavació

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P001BP-39 m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat amb mitjans mecànics de dues capes de
zahorra, de 20 i 15 cm d'espesor i granulometries 20/30 i 10/15, respectivament

7,00 €

(SET EUROS)
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P001CP-40 m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat amb mitjans mecànics de dues capes
d'aglomerat asfàltic en calent tipus G-12 i D-8 en capes de 4 i 3 centímetres, respectivament

12,00 €

(DOTZE EUROS)

P001DP-41 m2 Resina 9,00 €

(NOU EUROS)

P001EP-42 u Conjunt de pals i xarxa compostos d'un joc de pals d'alumini de fundició amb mecanisme de
tensat a l'interior, totalment col·locat, amb grapa, anclatge al formigó prèviament disposat i
una xarxa

123,62 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 BD7FR31A m Tub PVC-U paret massissa, sanejament s/pressió, DN=160mm, SN4 6,72 €

Sense descomposició 6,72000 €

P-2 E2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb

estructura de formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans

manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

11,16 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-3 E21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, 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)

72,90 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 22,95000 €

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

Altres conceptes 45,45000 €

P-4 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió

1,95 €

Altres conceptes 1,95000 €

P-5 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

3,71 €

Altres conceptes 3,71000 €

P-6 E222342A m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió

8,89 €

Altres conceptes 8,89000 €

P-7 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb

una compactació del 95% del PN

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-8 E31521H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

68,06 €

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

Altres conceptes 4,94200 €

P-9 E3152BH3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

81,96 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 73,26000 €

Altres conceptes 8,70000 €

P-10 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,19 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €

Altres conceptes 1,18444 €

P-11 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 18,42 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83992 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
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B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

Altres conceptes 15,49380 €

P-12 E3H28623 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm

d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una

fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres

125,14 €

B3H28620 m2 Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i 5,21000 €

Altres conceptes 119,93000 €

P-13 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,76 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,01965 €

Altres conceptes 4,74035 €

P-14 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats 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

1,66 €

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

Altres conceptes 0,73000 €

P-15 E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 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

1,66 €

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

Altres conceptes 0,73000 €

P-16 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 €

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

Altres conceptes 0,71000 €

P-17 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades 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

2,77 €

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

Altres conceptes 1,77000 €

P-18 E44B5112 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 soldadura

2,22 €

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

Altres conceptes 1,38000 €

P-19 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,

quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a

reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,60 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1,19000 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-20 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de

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

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

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

28,24 €

B0C5UA50 m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 22,69050 €
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B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,75000 €

Altres conceptes 4,79950 €

P-21 E5615E40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm

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

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

112,12 €

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

B0CA5E40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tr 45,25000 €

Altres conceptes 48,27000 €

P-22 E5ZJ1D8P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm, col·locada amb

peces especials i connectada al baixant

32,24 €

B5ZHBD80 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 200 mm 10,00000 €

B5ZH1D80 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm 7,48512 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,14400 €

Altres conceptes 13,61088 €

P-23 E63C61A1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m

d'amplària i 10 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una cara, col·locades

78,86 €

B63C61A0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m d 65,51000 €

Altres conceptes 13,35000 €

P-24 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres

capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

42,53 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,99697 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 20,75010 €

Altres conceptes 19,78293 €

P-25 EAFA3A04 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles

batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

622,11 €

BAFA3404 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fu 589,86540 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,27620 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,78320 €

Altres conceptes 25,18520 €

P-26 EC171113 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i

cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

33,41 €

BC171110 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i 21,81000 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-27 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-28 EG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

canalització soterrada

1,65 €
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BG22RB10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 0,62220 €

Altres conceptes 1,02780 €

P-29 EG23R1AC u Quadre de distribució principal i secudari, format per armari metàl·lic, combinables amb

panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-30 EG3123A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat en tub

31,82 €

BG3123A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 28,86600 €

Altres conceptes 2,95400 €

P-31 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

18,44 €

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

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 7,26000 €

Altres conceptes 10,90000 €

P-32 EM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer

pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació

axial abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part

proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

184,10 €

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

BM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa 115,34000 €

Altres conceptes 68,15000 €

P-33 EM31211J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat,

amb suport a paret

31,48 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BM312111 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat 22,08000 €

Altres conceptes 9,09000 €

P-34 EMSB5QA1 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè

d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

21,43 €

BMSB5QA0 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipro 12,82000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 3,72000 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-35 EMSB78A1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 670x670 mm2 de panell de polipropilè

d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

35,12 €

BMSB78A0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 670x670 mm2 de panell de polipr 22,79000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 7,44000 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-36 EMSB7R51 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 594x297 mm2 de làmina poliester

autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

9,66 €

BMSB7R50 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 594x297 mm2 de làmina poli 5,99000 €

Altres conceptes 3,67000 €

P-37 LGPSH07 u Indoor Lamp 80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-38 P001A u Formació de bases per pals de xarxa i grapa central amb pous de formigó HA/25/P/20 de

mesures 40x40x45cm i dau central de 25x25x30cm mitjançant medis mecànics, inclòs

75,00 €
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excavació

Sense descomposició 75,00000 €

P-39 P001B m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat amb mitjans mecànics de dues capes de

zahorra, de 20 i 15 cm d'espesor i granulometries 20/30 i 10/15, respectivament

7,00 €

Sense descomposició 7,00000 €

P-40 P001C m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat amb mitjans mecànics de dues capes

d'aglomerat asfàltic en calent tipus G-12 i D-8 en capes de 4 i 3 centímetres, respectivament

12,00 €

Sense descomposició 12,00000 €

P-41 P001D m2 Resina 9,00 €

Sense descomposició 9,00000 €

P-42 P001E u Conjunt de pals i xarxa compostos d'un joc de pals d'alumini de fundició amb mecanisme de

tensat a l'interior, totalment col·locat, amb grapa, anclatge al formigó prèviament disposat i

una xarxa

123,62 €

Sense descomposició 123,62000 €
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Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 E2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de

fonamentació o soleres, amb estructura de formigó armat, inclòs

instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i

mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o

contenidor (P - 2)

11,16 25,000 279,00

2 E21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la

vista, 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 - 3)

72,90 40,000 2.916,00

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

càrrega mecànica sobre camió (P - 4)

1,95 1.925,000 3.753,75

4 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)

3,71 962,500 3.570,88

5 E222342A m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny

compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva

batilon i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

8,89 1.482,860 13.182,63

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

de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 7)

4,97 288,750 1.435,09

TOTAL Capítol 01.01 25.137,35

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 Fonaments

1 E31521H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de

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

de camió (P - 8)

68,06 1.190,803 81.046,05

2 E3H28623 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al

carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un

moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8

m en terreny de sorres (P - 12)

125,14 216,000 27.030,24

3 E3152BH3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de

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

cubilot (P - 9)

81,96 292,058 23.937,07

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades

B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

1,19 10.212,620 12.153,02

5 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -

11)

18,42 220,336 4.058,59

6 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat des de camió (P - 13)

10,76 339,160 3.649,36

TOTAL Capítol 01.02 151.874,33

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 03 Estructura

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats 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,

1,66 26.510,700 44.007,76

EUR
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col·locat a l'obra amb soldadura (P - 14)

2 E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge

formats 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 - 15)

1,66 3.392,720 5.631,92

3 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 - 16)

1,64 37.003,500 60.685,74

4 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades

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 - 17)

2,77 8.717,100 24.146,37

5 E44B5112 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 soldadura (P - 18)

2,22 25.294,110 56.152,92

6 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements

d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb

soldadura (P - 19)

3,60 6.479,130 23.324,87

7 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a

pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix

total de 1500 µm (P - 24)

42,53 1.541,200 65.547,24

TOTAL Capítol 01.03 279.496,82

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 04 Paviment

1 P001A u Formació de bases per pals de xarxa i grapa central amb pous de

formigó HA/25/P/20 de mesures 40x40x45cm i dau central de

25x25x30cm mitjançant medis mecànics, inclòs excavació (P - 38)

75,00 6,000 450,00

2 P001B m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat amb mitjans

mecànics de dues capes de zahorra, de 20 i 15 cm d'espesor i

granulometries 20/30 i 10/15, respectivament (P - 39)

7,00 1.920,000 13.440,00

3 P001C m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat amb mitjans

mecànics de dues capes d'aglomerat asfàltic en calent tipus G-12 i D-8

en capes de 4 i 3 centímetres, respectivament (P - 40)

12,00 1.920,000 23.040,00

4 P001D m2 Resina (P - 41) 9,00 1.920,000 17.280,00

5 P001E u Conjunt de pals i xarxa compostos d'un joc de pals d'alumini de

fundició amb mecanisme de tensat a l'interior, totalment col·locat, amb

grapa, anclatge al formigó prèviament disposat i una xarxa (P - 42)

123,62 3,000 370,86

TOTAL Capítol 01.04 54.580,86

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 05 Sistema envolupant

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

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

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

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

kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb

fixacions mecàniques (P - 20)

28,24 1.687,000 47.640,88

EUR
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2 E5615E40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4

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

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

junts d'estanqueïtat, col·locat (P - 21)

112,12 210,000 23.545,20

3 EC171113 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de

gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre

sobre fusta, acer o alumini (P - 26)

33,41 317,610 10.611,35

4 E63C61A1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 16 cm

de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de llargària com a màxim, amb

acabat llis, de color a una cara, col·locades (P - 23)

78,86 1.632,100 128.707,41

5 EAFA3A04 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base,

amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215

cm, elaborada amb perfils de preu mitjà (P - 25)

622,11 3,000 1.866,33

TOTAL Capítol 01.05 212.371,17

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 06 Xarxa elèctrica i il·luminació

1 EG3123A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 50 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -

30)

31,82 205,500 6.539,01

2 EG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant

i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència

a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 28)

1,65 205,500 339,08

3 LGPSH07 u Indoor Lamp (P - 37) 80,00 54,000 4.320,00

4 EG23R1AC u Quadre de distribució principal i secudari, format per armari metàl·lic,

combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil

perforat (P - 29)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Capítol 01.06 15.698,09

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 07 Xarxa de sanejament

1 E5ZJ1D8P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200

mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 22)

32,24 108,720 3.505,13

2 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 - 27)

28,23 43,080 1.216,15

3 BD7FR31A m Tub PVC-U paret massissa, sanejament s/pressió, DN=160mm, SN4

(P - 1)

6,72 205,720 1.382,44

TOTAL Capítol 01.07 6.103,72

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 08 Protecció contra incendis

1 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,

accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma

UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 31)

18,44 3,000 55,32

EUR
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2 EM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per

armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de

metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial

abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a col·locar superficialment,

inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de

connexió i muntatge (P - 32)

184,10 1,000 184,10

3 EM31211J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió

incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 33)

31,48 6,000 188,88

4 EMSB7R51 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 594x297

mm2 de làmina poliester autoadhesiva, col·locat adherit sobre

parament vertical (P - 36)

9,66 2,000 19,32

5 EMSB78A1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 670x670 mm2 de

panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre

parament vertical (P - 35)

35,12 2,000 70,24

6 EMSB5QA1 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de

panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre

parament vertical (P - 34)

21,43 1,000 21,43

TOTAL Capítol 01.08 539,29

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs i moviment de terres 25.137,35

Capítol 01.02  Fonaments 151.874,33

Capítol 01.03  Estructura 279.496,82

Capítol 01.04  Paviment 54.580,86

Capítol 01.05  Sistema envolupant 212.371,17

Capítol 01.06  Xarxa elèctrica i il·luminació 15.698,09

Capítol 01.07  Xarxa de sanejament 6.103,72

Capítol 01.08  Protecció contra incendis 539,29

Obra 01 Pressupost PFC 745.801,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

745.801,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PFC 745.801,63

745.801,63

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                      Últim full 



Pressupost projecte

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 745.801,63

SEGURETAT I SALUT........................................................................................................ 33.397,05

2 % CONTROL DE QUALITAT SOBRE 745.801,63............................................................ 14.916,03

1 % GESTIÓ DE RESIDUS SOBRE 745.801,63................................................................ 7.458,02

Subtotal 801.572,73

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 801.572,73.............................................................. 48.094,36

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 801.572,73........................................................... 104.204,45

21 % IVA SOBRE 953.871,54............................................................................................. 200.313,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.154.184,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT CINQUANTA-QUATRE MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS )

Barcelona, Gener de 2014
L´autora del projecte

Anna Miguel Ivern


