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AMIDAMENTS 





Pressupost parcial nº 1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL

Nº Ud Descripció Amidament
 

Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó Pàgina  1

 

1.1.- MOVIMENT DE TERRES 

1.1.1.- NETEJA I EXCAVACIÓ DEL TERRENY 

1.1.1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 solar 1 
 

4.323,00 4.323,000

 
   

4.323,000 4.323,000

        Total m2  ......: 4.323,000

1.1.1.2 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 sabates 12 2,80 2,80 1,20 112,896

 
 

18 2,50 2,50 1,20 135,000

 riostres 24 7,25 0,40 0,40 27,840

 
 

10 5,95 0,40 0,40 9,520

 
   

285,256 285,256

        Total m3  ......: 285,256

1.1.1.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Pluvials 5 50,00 0,40 1,00 100,000

 
 

1 45,00 0,40 1,00 18,000

 Fecals 10 14,50 0,40 1,00 58,000

 
 

1 145,00 0,40 1,00 58,000

 
   

234,000 234,000

        Total m3  ......: 234,000

1.1.1.5 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % 
PM 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Pluvials 5 50,00 0,40 1,00 100,000

 
 

1 45,00 0,40 1,00 18,000

 Fecals 10 14,50 0,40 1,00 58,000

 
 

1 145,00 0,40 1,00 58,000

 
   

234,000 234,000

        Total m3  ......: 234,000

1.1.1.6 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 solar 1 
 

4.323,00 4.323,000

 
   

4.323,000 4.323,000

        Total m2  ......: 4.323,000
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1.1.2.- MOVIMENT DE TERRES 

1.1.2.1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Neteja i esbrossament 4.323 
 

0,25 1.080,750  

 Excavació rasa i pous 285,2 
 

285,200  

 esponjament 0,2 
 

1.366,00 273,200  

 
   

1.639,150 1.639,150

         Total m3  ......: 1.639,150

1.2.- FONAMENTACIONS 

1.2.1.- RASES I POUS 

1.2.1.1 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 sabates 12 2,80 2,80 1,20 112,896  

 
 

18 2,50 2,50 1,20 135,000  

 riostres 24 7,25 0,40 0,40 27,840  

 
 

10 5,95 0,40 0,40 9,520  
      
 

   
285,256 285,256

         Total m3  ......: 285,256

1.2.1.5 Kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres 
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 sabates + arrencada pilars 1 
 

5.723,22 5.723,220  

 riostres 1 
 

7.458,78 7.458,780  

 
   

13.182,000 13.182,000

         Total kg  ......: 13.182,000

1.2.2.- ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTACIONS 

1.2.2.1 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 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 sabates 12 2,80 2,80 94,080  

 
 

18 2,50 2,50 112,500  

 riostres 24 7,25 0,40 69,600  

 
 

10 5,95 0,40 23,800  
      
 

   
299,980 299,980

         Total m2  ......: 299,980
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1.3.- ESTRUCTURES 

1.3.1.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PRETENSAT 

1.3.1.1 U Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, sense mènsules, col·locat amb grua 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Pilars centrals 6 
 

6,000

 
   

6,000 6,000

        Total u  ......: 6,000

1.3.1.3 U Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb dues mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb 
grua 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Pilars altell 24 
 

24,000

 
   

24,000 24,000

        Total u  ......: 24,000

1.3.1.4 U Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 20 m de 
llum com a màxim, col·locada amb grua 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 deltes coberta 8 
 

8,000

 
   

8,000 8,000

        Total u  ......: 8,000

1.3.1.5 Ut Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 50 cm d'amplària del nervi, 43 
cm d'alçària del taló i 60 cm 
d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 800 i 945 kNm, col.locada amb grua. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Façana est 2 
 

2,000

 Façana oest 2 
 

2,000

 
   

4,000 4,000

        Total ut  ......: 4,000

1.3.1.6 Ml Riostra de formigó pretesat porta canal de coberta amb formigó HP-45/P/IIa i acer B500S tipus 
H inclòs tranport a l'obra, 
col·locació completa i segellat de les juntes. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Canal 4 44,00 176,000

 
   

176,000 176,000

        Total ml  ......: 176,000

1.3.1.7 Ml Bigueta pretensada tubular per formació de corretja de coberta, col·locada amb grua 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Coberta 140 8,60 1.204,000

 
   

1.204,000 1.204,000

        Total ml  ......: 1.204,000
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1.3.1.9 M2 Sostre de 30+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm 
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 209,2 a 281,2 kNm per m d'amplària de 
moment flector últim 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Altells 10 9,60 8,55 820,800  

 
   

820,800 820,800

         Total m2  ......: 820,800

1.4.- COBERTA I SOSTRES 

1.4.1.- COBERTA 

1.4.1.1 M2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un 
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada de 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% 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 coberta 4 44,00 10,10 1.777,600  

 
   

1.777,600 1.777,600

         Total m2  ......: 1.777,600

1.4.1.2 M Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 
90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Carener 2 44,00 88,000  

 
   

88,000 88,000

         Total m  ......: 88,000

1.4.1.3 M Remats en testers entre parament i coberta de xapa de 0.6mm.  

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Remats 4 44,00 176,000  

 
   

176,000 176,000

         Total M  ......: 176,000

1.4.1.4 M Canals de xapa galvanitzada de 1mm d'espessor amb part proporcional d'embocadures i taps.  

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Canals 4 44,00 176,000  

 
   

176,000 176,000

         Total M  ......: 176,000

1.4.2.- SOSTRE 

1.4.2.1 M2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització microperforada, lacades, horitzontals de 30 cm 
d'amplària, separades , sistema desmuntable amb entramat vist 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 entre deltes a cada 
subdivisió 

10 20,00 9,00 1.800,000  

 
   

1.800,000 1.800,000

         Total m2  ......: 1.800,000
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1.5.- TANCAMENTS 

1.5.1.- TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES 

1.5.1.1 M2 Tancament de plaques conformades alleugerides llises de formigó armat de 20 cm de gruix, 
amb aïllament de 11 cm, de 3 m d'amplària i 14 m de llargària com a màxim, amb acabat llis de 
color a una cara, col·locades 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Façana nort i sud 2 44,00 9,60 844,800

    a deduir -10 5,00 4,50 -225,000

 Façana est i oest 2 40,00 9,60 768,000

 interior edifici 
   

 
 

1 44,00 7,50 330,000

 
 

5 39,00 7,50 1.462,500

 
   

3.180,300 3.180,300

        Total m2  ......: 3.180,300

1.5.2.- PAREDS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA 

1.5.2.1 M2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 10 27,10 2,55 691,050

 
   

691,050 691,050

        Total m2  ......: 691,050

1.6.- REVESTIMENTS 

1.6.1 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 20 9,90 2,54 502,920

 
 

20 8,90 2,54 452,120

 
 

20 1,40 2,54 71,120

 
 

20 3,50 2,54
 

 
   

1.026,160 1.026,160

        Total m2  ......: 1.026,160

1.6.2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 80 2,30 2,54 467,360

 
 

40 2,90 2,54 294,640

 
 

40 1,70 2,54 172,720

 
 

20 1,40 2,54 71,120

 
 

20 3,70 2,54 187,960

 
   

1.193,800 1.193,800

        Total m2  ......: 1.193,800
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1.6.3 M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada 
brillant, rajola de València, preu alt,  de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 80 2,30 2,54 467,360  

 
 

40 2,90 2,54 294,640  

 
 

40 1,70 2,54 172,720  

 
 

20 1,40 2,54 71,120  

 
 

20 3,70 2,54 187,960  

 
   

1.193,800 1.193,800

         Total m2  ......: 1.193,800

1.6.4 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 20 9,90 2,54 502,920  

 
 

20 8,90 2,54 452,120  

 
 

20 1,40 2,54 71,120  

 
 

20 3,50 2,54
 

 

 
   

1.026,160 1.026,160

         Total m2  ......: 1.026,160

1.7.- PAVIMENTS 

1.7.1.- SUBBASES 

1.7.1.1 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge 
del material 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Edifici 1 44,65 40,50 1.808,325  

 
   

1.808,325 1.808,325

         Total m2  ......: 1.808,325

1.7.2.- SOLERES I TERRES 

1.7.2.2 M2 Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 
70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de 
paviment 100% del PN. C2+D1 segons DB-HS 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Subdivisions 10 20,35 9,30 1.892,550  

 
   

1.892,550 1.892,550

         Total m2  ......: 1.892,550

1.7.2.3 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada 
preu alt,  de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 10 9,90 9,00 891,000  

 
   

891,000 891,000

         Total m2  ......: 891,000
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1.8.- TANCAMENT I DIVISORIES PRACTICABLES 

1.8.1.- FINESTRES 

1.8.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de fix de 365x255 cm, amb divisió inferior, sèrie mitja, formada per una 
fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell 
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor 
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament 
de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 
mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus 
accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de 
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total Ut  ......: 10,000

1.8.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de finestra corredissa simple de 140x115 cm, amb fix interior de 90 cm 
d'alt, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant 
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de 
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de 
estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant 
cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat 
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total Ut  ......: 10,000

1.8.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de finestra corredissa simple de 145x120 cm, amb fix interior de 90 cm 
d'alt, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant 
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de 
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de 
estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant 
cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat 
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 altells 10 
 

10,000
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10,000 10,000

         Total Ut  ......: 10,000

1.8.2.- PORTES 

1.8.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 80x210 
cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant 
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de 
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de 
estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant 
cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat 
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 entrada altells 10 
 

10,000  

 entrada despatx 10 
 

10,000  

 
   

20,000 20,000

         Total Ut  ......: 20,000

1.8.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta de pi melis per envernissar, de 
140x250 cm, per a finestres i/o balconeres de fulls practicables amb persiana de fusta de roure 
per envernissar amb torn manual; premarc de pi país de 70x35 mm, tapajunts interiors 
massissos de 70x15 mm; herratges de penjar i de tancament de llautó. Totalment muntada i 
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del precèrcol. Replanteig i formació de ranura en el perímetre del forat per 
allotjar els elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i anivellació del marc. 
Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc. Retirada de falques una 
vegada fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de 
tapajuntes. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 armari despatx 10 
 

10,000  

 
   

10,000 10,000

         Total Ut  ......: 10,000

1.8.2.3 U Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i 
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Banys altells 10 
 

7,00 70,000  

 
   

70,000 70,000

         Total u  ......: 70,000

1.8.2.4 U Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a 
envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Banys altells 10 
 

7,00 70,000  

 
   

70,000 70,000

         Total u  ......: 70,000
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1.8.2.5 
 

Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,1 m d'amplària i 4,5 m d'alçària, amb bastiment i 
estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, amb vidres a la fulla superior, amb portella 
de pas batent de 
0.8mx2.1m integrada, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, 
amb guies i pany, ancorada 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisió 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total   ......: 10,000

1.8.3.- EXTERIOR 

1.8.3.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de finestra amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 100x120 
cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant 
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de 
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de 
estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant 
cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat 
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Façanes subdivisions 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total Ut  ......: 10,000

1.8.3.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de finestra corredissa simple de 275x120 cm, amb fix lateral de 175 cm 
d'ample, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de 
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Façanes subdivisions 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total Ut  ......: 10,000
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1.9.- ENVIDRAMENT 

1.9.1 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, 
amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 Finestres exteriors 10 6,50 1,10 71,500  

 
   

71,500 71,500

         Total m2  ......: 71,500

1.9.2 M2 Vidre lluna incolora de 8 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini  

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 entrada altells 20 1,78 1,44 51,264  

 
 

10 3,65 1,00 36,500  

 entrada despatx 10 1,40 1,15 16,100  

 
 

10 1,40 0,90 12,600  

 
   

116,464 116,464

         Total m2  ......: 116,464

1.10.- INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

1.10.1.- INTAL·LACIÓ D'EVACUIACIÓ I DRENATGE 

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

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 2 per subdivisió 20 
 

9,00 180,000  

 
   

180,000 180,000

         Total m  ......: 180,000

1.10.1.2 M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre i reblert 
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 bubdivisió 10 14,50 145,000  

 
   

145,000 145,000

         Total m  ......: 145,000

1.10.1.3 M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 300 mm de diàmetre i reblert 
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 instal·lació pluvial 1 5,00 5,000  

 instal·lació fecals 1 10,00 10,000  

 
   

15,000 15,000

         Total m  ......: 15,000
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1.10.1.4 M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert 
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 instal·lació soterrada 
pluvial 

5 45,00 225,000

 
 

1 40,00 40,000

 
 

1 10,00 10,000

 instal·lació fecals 2 45,00 90,000

 
 

1 46,00 46,000

 
   

411,000 411,000

        Total m  ......: 411,000

1.10.1.5 U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de 
gruix de maó massís de 290x140x50 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 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 instal·lació pluvial 1 
 

1,000

 instal·lació fecals 1 
 

1,000

 
   

2,000 2,000

        Total u  ......: 2,000

1.10.1.6 U Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de 
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, 
sobre solera de formigó en massa de 10 cm 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 instal·lació pluvial 20 
 

20,000

 instal·lació fecals 10 
 

10,000

 
   

30,000 30,000

        Total u  ......: 30,000

1.10.2.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

1.10.2.1 M Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 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 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 exterior edifici 2 45,00 90,000

 
 

1 46,00 46,000

 
   

136,000 136,000

        Total m  ......: 136,000
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1.10.2.2 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 85 m², 
composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
format per caixa de superfície de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de 
tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics de 10 A, 2 
interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor automàtic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS 
constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² i 5G6 mm², 
en canals protectors de PVC rígid de 30x40 mm: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 
automatitzada; MECANISMES: gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge 
dels components. Col·locació i fixació dels canals. Col·locació de caixes d'encastar. Estesa i 
connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000  

 
   

10,000 10,000

         Total Ut  ......: 10,000

1.10.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de quadre general de comandament i protecció per a local de 200 
m², format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de 
tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 3 interruptors automàtics de 10 A, 2 
interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor automàtic de 25 A, per a protecció dels següents 
circuits interiors (no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 
automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000  

 
   

10,000 10,000

         Total Ut  ......: 10,000

1.10.2.4 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 160 A, 
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-00 (sense els 
fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció 
IP41 IK09 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000  

 
   

10,000 10,000

         Total u  ......: 10,000

1.10.2.5 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos 
d'intensitat de 5 A i muntat superficialment 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000  

 
   

10,000 10,000

         Total u  ......: 10,000
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1.10.2.6 U Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, 
de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total u  ......: 10,000

1.10.2.7 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total u  ......: 10,000

1.10.2.8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-
EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total u  ......: 10,000

1.10.2.10 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total u  ......: 10,000

1.10.2.11 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-
1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total u  ......: 10,000

1.10.2.12 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i 
col·locat superficialment 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000

 
   

10,000 10,000

        Total u  ......: 10,000
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1.10.2.13 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment  

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 exterior edifici 2 44,65 89,300  

 
 

1 40,50 40,500  

 
   

129,800 129,800

         Total m  ......: 129,800

1.10.2.14 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm 
de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 
 

180 
 

180,000  

 
   

180,000 180,000

         Total u  ......: 180,000

1.10.2.15 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-
1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000  

 
   

10,000 10,000

         Total u  ......: 10,000

1.10.3.- INTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

1.10.3.1 U Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, 
cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, 
amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una 
bateria o a un ramal 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000  

 
   

10,000 10,000

         Total u  ......: 10,000

1.10.3.2 M Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma 
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 14,00 140,000  

 
   

140,000 140,000

         Total m  ......: 140,000

1.10.3.3 U Vàlvula d'esfera manual  de llautó recta , entrada per a connectar polietilè  de diàmetre 25mm, 
sortida roscada de diàmetre 15mm, per a façanes, muntada 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

10,000  

 
   

10,000 10,000

         Total u  ......: 10,000

   



Pressupost parcial nº 1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL

Nº Ud Descripció Amidament
 

Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó Pàgina  15

 

1.10.3.4 M Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 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 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 exterior edifici 2 45,00 90,000

 
 

1 46,00 46,000

 
   

136,000 136,000

        Total m  ......: 136,000

1.10.4.- INSTALACIÓ TELEFONICA 

1.10.4.1 M Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió 
encolada i com a canalització soterrada 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 exterior edifici 2 45,00 90,000

 
 

1 46,00 46,000

 
   

136,000 136,000

        Total m  ......: 136,000

1.10.4.2 M Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 20,00 200,000

 
   

200,000 200,000

        Total m  ......: 200,000

1.10.4.3 M Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i 
col·locat en tub 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 20,00 200,000

 
   

200,000 200,000

        Total m  ......: 200,000

1.10.5.- INSTALACIÓ CONTRA INCENDIS 

1.10.5.1 U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, 
de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

2,00 20,000

 
   

20,000 20,000

        Total u  ......: 20,000

1.10.5.2 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a paret 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

4,00 40,000

 
   

40,000 40,000

        Total u  ......: 40,000
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1.10.5.3 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 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 subdivisions 10 
 

2,00 20,000  

 
   

20,000 20,000

         Total u  ......: 20,000

1.11.- URBANITZACIÓ 

1.11.1 M2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat rugós de 
400x200x150 mm, gris dos cares vistes 
, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 limit sud solar 1 69,20 1,00 69,200  

 limit est solar 1 64,90 1,00 64,900  

 
   

134,100 134,100

         Total m2  ......: 134,100

1.11.2 M Reixat d'acer d'alçària 1,5 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 

 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 limit sud solar 1 69,20 69,200  

 limit est solar 1 64,90 64,900  

 
   

134,100 134,100

         Total m  ......: 134,100

1.12.- SEGURETAT I SALUD 

1.12.1 U Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i salut segons estudi bàsic de seguretat i 
salut i coordinació de 
seguretat a l'obra. 

 

         Total U  ......: 1,000

1.13.- CONTROL DE QUALITAT 

1.13.1 U Control de qualitat de l'edificació segons programa de control de qualitat.  

         Total U  ......: 1,000
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascó, gener 2013 
Didac Ayuda Aguiló 
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  1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL  
    
  1.1 MOVIMENT DE TERRES  
    

  1.1.1 NETEJA I EXCAVACIÓ DEL 
TERRENY 

   

    

1.1.1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 

2,02 DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS 

1.1.1.2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de 
fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 

7,18 SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 

1.1.1.3 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 
fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la 

vora 

7,93 SET EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 

1.1.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més 
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la 

pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 

% PM 

11,39 ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.1.1.5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 
0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia 

excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % 

PM 

17,50 DISSET EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 

1.1.1.6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb 
compactació del 95% PM 

1,23 U EURO AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

    
  1.1.2 MOVIMENT DE TERRES  

    

1.1.2.1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de 
terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 

camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 
10 km 

5,09 CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS 

    
  1.2 FONAMENTACIONS  
    
  1.2.1 RASES I POUS  

    

1.2.1.1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-
20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

77,21 SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 

1.2.1.2 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 

40 mm, abocat amb cubilot 

73,23 SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS 

1.2.1.3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 

20 mm, abocat amb bomba 

90,44 NORANTA EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

1.2.1.4 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de 
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres 

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

1,51 U EURO AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 

1.2.1.5 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de 
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres 

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

1,53 U EURO AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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1.2.1.6 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, 
de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb 4 perns 

soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 
12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total. 

58,52 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

    

  1.2.2 ELEMENTS ESPECIALS PER A 
FONAMENTACIONS 

   

    

1.2.2.1 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 

10,40 DEU EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

    
  1.3 ESTRUCTURES  
    

  1.3.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
PRETENSAT 

   

    

1.3.1.1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció 
rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, sense 

mènsules, col·locat amb grua 

557,43 CINC-CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS AMB QUARANTA-TRES 

CÈNTIMS 

1.3.1.2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció 
rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb una 

mènsula a una cara, col·locat amb grua 

660,72 SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
SETANTA-DOS CÈNTIMS 

1.3.1.3 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció 
rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 

d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb dues 
mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

722,52 SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

1.3.1.4 u Biga triangular prefabricada de formigó pretesat 
per anar vist, de secció en doble T, de 20 m de llum 

com a màxim, col·locada amb grua 

2.157,34 DOS MIL CENT  CINQUANTA-SET 
EUROS AMB TRENTA-QUATRE 

CÈNTIMS 

1.3.1.5 ut Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus 
T invertida, de 50 cm d'amplària del nervi, 43 cm 

d'alçària del taló i 60 cm 
d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 

800 i 945 kNm, col.locada amb grua. 

640,00 SIS-CENTS QUARANTA EUROS 

1.3.1.6 ml Riostra de formigó pretesat porta canal de 
coberta amb formigó HP-45/P/IIa i acer B500S tipus 

H inclòs tranport a l'obra, 
col·locació completa i segellat de les juntes. 

59,84 CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

1.3.1.7 ml Bigueta pretensada tubular per formació de 
corretja de coberta, col·locada amb grua 

21,63 VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-
TRES CÈNTIMS 

1.3.1.8 m Subministrament i col·locació de biga 
prefabricada de formigó armat tipus L, de 30 cm 

d'amplada d'ànima, 30 cm d'alçària de taló, 65 cm 
d'amplada total i 65 cm d'alçària total, amb un 
moment flector màxim de 470 kN·m. Fins i tot 

muntatge mitjançant grua, connexió amb pilars en 
els quals es dóna suport i estintolaments 

necessaris. 
Inclou: Replanteig de les bigues. Hissat i 

presentació de les bigues mitjançant grua. Ajust a la 
seva posició correcta i anivellació. Formació de la 

unió amb els elements de recolzament. Ompliment i 
segellat de juntes. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 

891,90 VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS 
AMB NORANTA CÈNTIMS 
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1.3.1.9 m2 Sostre de 30+5 cm, de llosa alveolar de formigó 
pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm 

d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 
209,2 a 281,2 kNm per m d'amplària de moment 

flector últim 

57,35 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 

1.3.1.10 Ut Subministrament i col·locació de suport 
prefabricat de formigó armat de secció 50x50 cm, 
de 15 m d'alçada, per acabat vist del formigó, amb 
dos mènsules a dues cares i al mateix nivell. Fins i 
tot muntatge mitjançant grua, connexió amb pilar o 

massís inferior en el qual es dóna suport i 
estintolaments necessàris. 

Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentació 
dels pilars mitjançant grua. Ajust a la seva posició 
correcta i anivellació. Formació de la unió amb els 
elements de recolzament. Ompliment i segellat de 

juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

758,13 SET-CENTS CINQUANTA-VUIT 
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

1.3.1.11 Ut Subministrament i col·locació de suport 
prefabricat de formigó armat de secció 50x50 cm, 
de 15 m d'alçada, per acabat vist del formigó, amb 

una mènsula a una cara. Fins i tot muntatge 
mitjançant grua, connexió amb pilar o massís 

inferior en el qual es dóna suport i estintolaments 
necessàris. 

Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentació 
dels pilars mitjançant grua. Ajust a la seva posició 
correcta i anivellació. Formació de la unió amb els 
elements de recolzament. Ompliment i segellat de 

juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

695,10 SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS 
AMB DEU CÈNTIMS 

1.3.1.12 m2 Coberta amb plaques formades per dues 
planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un 
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada 

de 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% 

29,66 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-
SIS CÈNTIMS 

    
  1.4 COBERTA I SOSTRES  
    
  1.4.1 COBERTA  
    

1.4.1.1 m2 Coberta amb plaques formades per dues 
planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un 
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada 

de 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% 

29,66 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-
SIS CÈNTIMS 

1.4.1.2 m Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 
mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°, 

de 50 cm de desenvolupament com a màxim, 
col·locada ancorada 

8,93 VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 

1.4.1.3 M Remats en testers entre parament i coberta de 
xapa de 0.6mm. 

9,88 NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

1.4.1.4 M Canals de xapa galvanitzada de 1mm d'espessor 
amb part proporcional d'embocadures i taps. 

22,60 VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS 
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  1.4.2 SOSTRE  
    

1.4.2.1 m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització 
microperforada, lacades, horitzontals de 30 cm 

d'amplària, separades , sistema desmuntable amb 
entramat vist 

56,36 CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS 

    
  1.5 TANCAMENTS  
    

  1.5.1 TANCAMENT DE PLAQUES 
CONFORMADES 

   

    

1.5.1.1 m2 Tancament de plaques conformades 
alleugerides llises de formigó armat de 20 cm de 

gruix, amb aïllament de 11 cm, de 3 m d'amplària i 
14 m de llargària com a màxim, amb acabat llis de 

color a una cara, col·locades 

47,14 QUARANTA-SET EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS 

    

  1.5.2 PAREDS I ENVANS D'OBRA DE 
FABRICA 

   

    

1.5.2.1 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de 
totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, 

segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 

20,78 VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

    
  1.6 REVESTIMENTS  
    

1.6.1 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix 

B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma 
UNE-EN 13279-1 

5,80 CINC EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS 

1.6.2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 

morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat 

17,97 DISSET EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS 

1.6.3 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una 
alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada 

brillant, rajola de València, preu alt,  de 6 a 15 
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

28,55 VINT-I-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

1.6.4 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura 
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora 

i dues d'acabat 

4,68 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-
VUIT CÈNTIMS 

    
  1.7 PAVIMENTS  
    
  1.7.1 SUBBASES  
    

1.7.1.1 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària 
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del 

material 

8,51 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 

    
  1.7.2 SOLERES I TERRES  
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1.7.2.1 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del 

granulat 20 mm, de gruix 15 cm 

16,84 SETZE EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

1.7.2.2 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de 
gruix, armada amb malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm de D, 
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm 
de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb 
repàs i piconatge de caixa de paviment 100% del 

PN. C2+D1 segons DB-HS 

33,44 TRENTA-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

1.7.2.3 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic 
premsat polit de forma rectangular o quadrada preu 
alt,  de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat 

amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

42,21 QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-
U CÈNTIMS 

    

  1.8 TANCAMENT I DIVISORIES 
PRACTICABLES 

   

    
  1.8.1 FINESTRES  
    

1.8.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 

per conformat de fix de 365x255 cm, amb divisió 
inferior, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb 

bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. 

Composta per perfils extrusionats formant marcs i 
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils 

estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i 
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols 

d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, 
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Compacte incorporat (monoblock), persiana 
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament 
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 

tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de 
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un 

cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 

muntada i provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes 

perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

655,93 SIS-CENTS CINQUANTA-CINC 
EUROS AMB NORANTA-TRES 

CÈNTIMS 
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1.8.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 

per conformat de finestra corredissa simple de 
140x115 cm, amb fix interior de 90 cm d'alt, sèrie 
mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de 

base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit 
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 

extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 

Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 

mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. 
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de 
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació 

a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 

muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 

(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 

fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes 
perimetrals. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

552,80 CINC-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 

1.8.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres,

per conformat de finestra corredissa simple de 
145x120 cm, amb fix interior de 90 cm d'alt, sèrie 

bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit 
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 

extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 

Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 

mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. 
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de 
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació 

a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 

muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 

(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 

fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes 
perimetrals. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

455,42 QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC 
EUROS AMB QUARANTA-DOS 

CÈNTIMS 
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  1.8.2 PORTES  
    

1.8.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 

per conformat de porta amb frontissa practicable 
d'obertura cap a l'interior, de 80x210 cm, sèrie 

mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit 
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 

extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 

Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 

mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. 
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de 
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació 

a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 

muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 

(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes 

perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

368,03 TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS 
AMB TRES CÈNTIMS 

1.8.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria exterior 
en fusta de pi melis per envernissar, de 140x250 

cm, per a finestres i/o balconeres de fulls 
practicables amb persiana de fusta de roure per 

envernissar amb torn manual; premarc de pi país 
de 70x35 mm, tapajunts interiors massissos de 

70x15 mm; herratges de penjar i de tancament de 
llautó. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 

servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del precèrcol. Replanteig i 

formació de ranura en el perímetre del forat per 
allotjar els elements de fixació del marc. 

Presentació, falcat, aplomat i anivellació del marc. 
Reblert amb morter o cargolat dels elements de 

fixació del marc. Retirada de falques una vegada 
fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat 
de juntes perimetrals. Col·locació de tapajuntes. 

Col·locació d'accessoris. Realització de proves de 
servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

1.146,47 MIL CENT  QUARANTA-SIS EUROS 
AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 

1.8.2.3 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a 
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i 

estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 
210 cm d'alçària 

94,50 NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

1.8.2.4 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a 
porta de fulles batents, amb fusta de roure per a 

envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm 
d'amplària i 200 cm d'alçària 

41,17 QUARANTA-U EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS 
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1.8.2.5 Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,1 m 
d'amplària i 4,5 m d'alçària, amb bastiment i 

estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, 
amb vidres a la fulla superior, amb portella de pas 

batent de 
0.8mx2.1m integrada, compensada amb contrapès 
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i 

pany, ancorada 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l. 

1.704,65 MIL SET-CENTS QUATRE EUROS 
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

    
  1.8.3 EXTERIOR  
    

1.8.3.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 

per conformat de finestra amb frontissa abatible 
d'obertura cap a l'interior, de 100x120 cm, sèrie 
mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de 

base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit 
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 

extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 

Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 

mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. 
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de 
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació 

a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 

muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 

(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes 

perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

301,15 TRES-CENTS U EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS 
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1.8.3.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 

per conformat de finestra corredissa simple de 
275x120 cm, amb fix lateral de 175 cm d'ample, 

sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb 
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 

d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. 
Composta per perfils extrusionats formant marcs i 

fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i 

obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols 
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, 

accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 
Compacte incorporat (monoblock), persiana 

enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament 
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 

tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de 
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un 

cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 

muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 

(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 

fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes 
perimetrals. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

762,12 SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS 
AMB DOTZE CÈNTIMS 

1.8.3.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 

per conformat de fix de 185x255 cm, sèrie mitja, 
formada per una fulla, i amb bastiment de base. 

Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el 
segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 

extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 

Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 

mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de 
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 

provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes 

perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

274,72 DOS-CENTS SETANTA-QUATRE 
EUROS AMB SETANTA-DOS 

CÈNTIMS 

    
  1.9 ENVIDRAMENT  
    

1.9.1 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb 
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 
1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre 

sobre fusta, acer o alumini 

67,16 SEIXANTA-SET EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS 

1.9.2 m2 Vidre lluna incolora de 8 mm de gruix, col·locat 
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 

45,55 QUARANTA-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
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  1.10 INSTAL·LACIONS I SERVEIS  
    

  1.10.1 INTAL·LACIÓ D'EVACUIACIÓ I 
DRENATGE 

   

    

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

mecànicament amb brides 

20,54 VINT EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

1.10.1.2 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè 
d'alta densitat de 110 mm de diàmetre i reblert amb 

material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

23,68 VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-
VUIT CÈNTIMS 

1.10.1.3 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè 
d'alta densitat de 300 mm de diàmetre i reblert amb 

material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

29,81 VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 

1.10.1.4 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè 
d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb 

material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

25,29 VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 

1.10.1.5 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm 
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de 

maó massís de 290x140x50 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 

260,60 DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS 

1.10.1.6 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix 
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i 

lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de 
formigó en massa de 10 cm 

151,16 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS 

    
  1.10.2 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA  
    

1.10.2.1 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal 
exterior, de 10 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 

13,38 TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 



Quadre de preus nº 1 

      Import 

Nº Designació  

      En xifra En lletra 

      (euros) (euros) 
 

Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó Pàgina  29
 

1.10.2.2 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
de distribució interior per a oficina de 85 m², 
composta dels següents elements: QUADRE 

GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
format per caixa de superfície de material aïllant 

amb porta opaca, per a allotjament del interruptor 
de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable i 

dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors 

diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics de 10 
A, 2 interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor 

automàtic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS 
constituïts per cables unipolars amb conductors de 
coure ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² i 5G6 mm², en 
canals protectors de PVC rígid de 30x40 mm: 1 
circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 

corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per 
enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 

automatitzada; MECANISMES: gamma bàsica 
(tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. 

Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels 
components. Col·locació i fixació dels canals. 

Col·locació de caixes d'encastar. Estesa i 
connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

1.514,73 MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 

1.10.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de quadre general 
de comandament i protecció per a local de 200 m², 
format per caixa encastable de material aïllant amb 

porta opaca, per a allotjament del interruptor de 
control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) 

en compartiment independent i precintable i dels 
següents dispositius: 1 interruptor general 

automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 interruptors 
diferencials de 40 A, 3 interruptors automàtics de 10 

A, 2 interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor 
automàtic de 25 A, per a protecció dels següents 
circuits interiors (no inclosos en aquest preu): 1 
circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 

corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per 
enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 

automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i 
alarma d'incendis. Totalment muntat, connexionat i 

provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al 

quadre. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

503,41 CINC-CENTS TRES EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 

1.10.2.4 u Caixa general de protecció de polièster reforçat 
amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 160 A, segons 

esquema UNESA número 9, inclosa base 
portafusibles tripolar NHC T-00 (sense els fusibles) i 

neutre amobible, connexió mitjançant cargols 
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09 

194,71 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS 
AMB SETANTA-U CÈNTIMS 

1.10.2.5 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar 
energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos 

d'intensitat de 5 A i muntat superficialment 

194,27 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS 
AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

1.10.2.6 u Transformador d'intensitat amb una relació de 
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de 

classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i 
muntat superficialment 

23,41 VINT-I-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 
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1.10.2.7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 

perfil DIN 

31,28 TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS 

1.10.2.8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 

muntat en perfil DIN 

57,28 CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-
VUIT CÈNTIMS 

1.10.2.9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 

perfil DIN 

19,50 DINOU EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 

1.10.2.10 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 

perfil DIN 

19,33 DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

1.10.2.11 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix 

instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 

DIN 

39,37 TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-
SET CÈNTIMS 

1.10.2.12 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador 
de platina de coure, muntat en caixa estanca i 

col·locat superficialment 

21,87 VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-SET 
CÈNTIMS 

1.10.2.13 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 
mm2, muntat superficialment 

10,29 DEU EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 

1.10.2.14 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb 
recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada 

a terra 

26,11 VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 

1.10.2.15 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

138,49 CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS 

    

  1.10.3 INTAL·LACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

   

    

1.10.3.1 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, 
classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal 

nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions 

roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o 
vertical, connectat a una bateria o a un ramal 

104,41 CENT  QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 

1.10.3.2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 

norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

12,24 DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

1.10.3.3 u Vàlvula d'esfera manual  de llautó recta , entrada 
per a connectar polietilè  de diàmetre 25mm, sortida 

roscada de diàmetre 15mm, per a façanes, 
muntada 

16,34 SETZE EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 
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1.10.3.4 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal 
exterior, de 10 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 

13,38 TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 

    
  1.10.4 INSTALACIÓ TELEFONICA  
    

1.10.4.1 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a 

compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió 
encolada i com a canalització soterrada 

4,58 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS 

1.10.4.2 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió endollada i muntat 

superficialment 

2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

1.10.4.3 m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells 
de cables de secció 0,5 mm2 cada un i col·locat en 

tub 

7,30 SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

    
  1.10.5 INSTALACIÓ CONTRA INCENDIS  
    

1.10.5.1 u Llumenera d'emergència i senyalització amb 
làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 

2 h d'autonomia, com a màxim, muntada 
superficialment a la paret 

115,82 CENT  QUINZE EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

1.10.5.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 
5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a 

paret 

131,34 CENT  TRENTA-U EUROS AMB 
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

1.10.5.3 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 

16,96 SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS 

    
  1.11 URBANITZACIÓ  
    

1.11.1 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc 
de morter de ciment foradat rugós de 400x200x150 

mm, gris dos cares vistes 
, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb 

filler calcari i sorra de pedra granítica, 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

32,72 TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-
DOS CÈNTIMS 

1.11.2 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 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 

14,48 CATORZE EUROS AMB QUARANTA-
VUIT CÈNTIMS 

    
  1.12 SEGURETAT I SALUD  
    

1.12.1 U Acondicionament de l'obra en matèria de 
seguretat i salut segons estudi bàsic de seguretat i 

salut i coordinació de 
seguretat a l'obra. 

16.213,33 SETZE MIL DOS-CENTS TRETZE 
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
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  1.13 CONTROL DE QUALITAT  
    

1.13.1 U Control de qualitat de l'edificació segons 
programa de control de qualitat. 

13.049,65 TRETZE MIL QUARANTA-NOU EUROS 
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascó, gener 2013 
Didac Ayuda Aguiló 
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1 m2 de Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de 

barres corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera 
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa 
de paviment 100% del PN. C2+D1 segons DB-HS 

   

  Mà d'obra 11,72 

  Maquinària 0,86 

  Materials 19,71 

  Mitjans auxiliars 0,18 

  3 % Costos Indirectes 0,97 

     33,44 

2 m2 de Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió   

  Maquinària 1,96 

  3 % Costos Indirectes 0,06 

     2,02 

3 m3 de Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 

  

  Mà d'obra 0,62 

  Maquinària 6,34 

  Mitjans auxiliars 0,01 

  3 % Costos Indirectes 0,21 

     7,18 

4 m3 de Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 

  

  Mà d'obra 0,93 

  Maquinària 6,76 

  Mitjans auxiliars 0,01 

  3 % Costos Indirectes 0,23 

     7,93 

5 m3 de Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

  

  Mà d'obra 3,88 

  Materials 71,02 

  Mitjans auxiliars 0,06 

  3 % Costos Indirectes 2,25 

     77,21 
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6 ut de Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 50 cm d'amplària del nervi, 
43 cm d'alçària del taló i 60 cm 
d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 800 i 945 kNm, col.locada amb grua. 

   

  Sense descomposició 621,36 

  3 % Costos Indirectes 18,64 

     640,00 

7 ml de Bigueta pretensada tubular per formació de corretja de coberta, col·locada amb grua   

  Maquinària 7,35 

  Resta d'Obra 13,65 

  3 % Costos Indirectes 0,63 

     21,63 

8 m2 de Sostre de 30+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 
cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 209,2 a 281,2 kNm per m d'amplària de 
moment flector últim 

   

  Mà d'obra 4,66 

  Maquinària 7,35 

  Materials 43,60 

  Mitjans auxiliars 0,07 

  3 % Costos Indirectes 1,67 

     57,35 

9 u de Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, sense mènsules, col·locat amb grua 

  

  Mà d'obra 11,63 

  Maquinària 12,25 

  Materials 517,14 

  Mitjans auxiliars 0,17 

  3 % Costos Indirectes 16,24 

     557,43 

10 u de Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb una mènsula a una cara, col·locat amb grua 

  

  Mà d'obra 11,63 

  Maquinària 12,25 

  Materials 617,43 

  Mitjans auxiliars 0,17 

  3 % Costos Indirectes 19,24 

     660,72 
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11 u de Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb dues mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb 
grua 

   

  Mà d'obra 11,63 

  Maquinària 12,25 

  Materials 677,43 

  Mitjans auxiliars 0,17 

  3 % Costos Indirectes 21,04 

     722,52 

12 u de Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 20 
m de llum com a màxim, col·locada amb grua 

  

  Mà d'obra 25,58 

  Maquinària 26,94 

  Materials 2.041,60 

  Mitjans auxiliars 0,38 

  3 % Costos Indirectes 62,84 

     2.157,34 

13 ml de Riostra de formigó pretesat porta canal de coberta amb formigó HP-45/P/IIa i acer B500S 
tipus H inclòs tranport a l'obra, 
col·locació completa i segellat de les juntes. 

   

  Sense descomposició 58,10 

  3 % Costos Indirectes 1,74 

     59,84 

14 M de Remats en testers entre parament i coberta de xapa de 0.6mm.   

  Sense descomposició 9,59 

  3 % Costos Indirectes 0,29 

     9,88 

15 M de Canals de xapa galvanitzada de 1mm d'espessor amb part proporcional d'embocadures i 
taps. 

  

  Sense descomposició 21,94 

  3 % Costos Indirectes 0,66 

     22,60 

16 m2 de Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb 
un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada de 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% 

   

  Mà d'obra 7,33 

  Materials 21,29 

  Mitjans auxiliars 0,18 

  3 % Costos Indirectes 0,86 

     29,66 
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17 m de Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle 
de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada 

  

  Mà d'obra 3,74 

  Materials 4,84 

  Mitjans auxiliars 0,09 

  3 % Costos Indirectes 0,26 

     8,93 

18 m2 de Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 

  

  Mà d'obra 14,38 

  Maquinària 0,02 

  Materials 5,48 

  Mitjans auxiliars 0,29 

  3 % Costos Indirectes 0,61 

     20,78 

19 m2 de Tancament de plaques conformades alleugerides llises de formigó armat de 20 cm de 
gruix, amb aïllament de 11 cm, de 3 m d'amplària i 14 m de llargària com a màxim, amb acabat 
llis de color a una cara, col·locades 

   

  Mà d'obra 2,19 

  Maquinària 2,30 

  Materials 41,25 

  Mitjans auxiliars 0,03 

  3 % Costos Indirectes 1,37 

     47,14 

20 m2 de Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat 

  

  Mà d'obra 15,68 

  Maquinària 0,02 

  Materials 1,33 

  Mitjans auxiliars 0,42 

  3 % Costos Indirectes 0,52 

     17,97 

21 m2 de Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 

  

  Mà d'obra 4,47 

  Materials 1,05 

  Mitjans auxiliars 0,11 

  3 % Costos Indirectes 0,17 

     5,80 
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22 m2 de Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica 
esmaltada brillant, rajola de València, preu alt,  de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

   

  Mà d'obra 8,46 

  Materials 19,05 

  Mitjans auxiliars 0,21 

  3 % Costos Indirectes 0,83 

     28,55 

23 m2 de Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització microperforada, lacades, horitzontals de 
30 cm d'amplària, separades , sistema desmuntable amb entramat vist 

  

  Mà d'obra 5,18 

  Materials 49,46 

  Mitjans auxiliars 0,08 

  3 % Costos Indirectes 1,64 

     56,36 

24 m2 de Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 

  

  Mà d'obra 2,50 

  Materials 2,00 

  Mitjans auxiliars 0,04 

  3 % Costos Indirectes 0,14 

     4,68 

25 m2 de Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i 
piconatge del material 

  

  Mà d'obra 2,33 

  Maquinària 0,61 

  Materials 5,29 

  Mitjans auxiliars 0,03 

  3 % Costos Indirectes 0,25 

     8,51 

26 m2 de Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, de gruix 15 cm 

  

  Mà d'obra 6,25 

  Materials 10,01 

  Mitjans auxiliars 0,09 

  3 % Costos Indirectes 0,49 

     16,84 
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27 m2 de Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o 
quadrada preu alt,  de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

   

  Mà d'obra 16,07 

  Materials 24,67 

  Mitjans auxiliars 0,24 

  3 % Costos Indirectes 1,23 

     42,21 

28 u de Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure 
per a envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària 

  

  Mà d'obra 12,88 

  Materials 26,77 

  Mitjans auxiliars 0,32 

  3 % Costos Indirectes 1,20 

     41,17 

29 u de Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i 
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària 

  

  Mà d'obra 20,80 

  Materials 70,43 

  Mitjans auxiliars 0,52 

  3 % Costos Indirectes 2,75 

     94,50 

30 Ut de Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb 4 
perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de 
longitud total. 

   

  Mà d'obra 15,38 

  Materials 40,33 

  Mitjans auxiliars 1,11 

  3 % Costos Indirectes 1,70 

     58,52 

31 m2 de Vidre lluna incolora de 8 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 
alumini 

  

  Mà d'obra 10,07 

  Materials 34,00 

  Mitjans auxiliars 0,15 

  3 % Costos Indirectes 1,33 

     45,55 
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32 m2 de Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de 
gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 

  

  Mà d'obra 11,19 

  Materials 53,84 

  Mitjans auxiliars 0,17 

  3 % Costos Indirectes 1,96 

     67,16 

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

  

  Mà d'obra 11,97 

  Materials 7,79 

  Mitjans auxiliars 0,18 

  3 % Costos Indirectes 0,60 

     20,54 

34 u de Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 
cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 

   

  Mà d'obra 114,08 

  Maquinària 0,08 

  Materials 30,85 

  Mitjans auxiliars 1,75 

  3 % Costos Indirectes 4,40 

     151,16 

35 u de Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm 
de gruix de maó massís de 290x140x50 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 

   

  Mà d'obra 180,02 

  Maquinària 0,12 

  Materials 70,17 

  Mitjans auxiliars 2,70 

  3 % Costos Indirectes 7,59 

     260,60 

36 m de Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

   

  Mà d'obra 5,86 

  Materials 5,93 

  Mitjans auxiliars 0,09 

  3 % Costos Indirectes 0,36 

     12,24 
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37 m de Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 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 

   

  Mà d'obra 8,79 

  Materials 4,07 

  Mitjans auxiliars 0,13 

  3 % Costos Indirectes 0,39 

     13,38 

38 u de Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 160 
A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-00 (sense els 
fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció 
IP41 IK09 

   

  Mà d'obra 44,19 

  Materials 144,19 

  Mitjans auxiliars 0,66 

  3 % Costos Indirectes 5,67 

     194,71 

39 m de Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

   

  Mà d'obra 1,78 

  Materials 0,69 

  Mitjans auxiliars 0,03 

  3 % Costos Indirectes 0,08 

     2,58 

40 m de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment   

  Mà d'obra 7,65 

  Materials 2,23 

  Mitjans auxiliars 0,11 

  3 % Costos Indirectes 0,30 

     10,29 

41 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

   

  Mà d'obra 8,84 

  Materials 9,80 

  Mitjans auxiliars 0,13 

  3 % Costos Indirectes 0,56 

     19,33 

   



Quadre de preus nº 2 

      Import 

Nº Designació    

      Parcial Total 

      (euros) (euros) 
 

Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   Pàgina  45
 

42 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

   

  Mà d'obra 8,84 

  Materials 9,96 

  Mitjans auxiliars 0,13 

  3 % Costos Indirectes 0,57 

     19,50 

43 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

   

  Mà d'obra 8,84 

  Materials 21,40 

  Mitjans auxiliars 0,13 

  3 % Costos Indirectes 0,91 

     31,28 

44 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall 
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

   

  Mà d'obra 9,55 

  Materials 45,92 

  Mitjans auxiliars 0,14 

  3 % Costos Indirectes 1,67 

     57,28 

45 u de Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, 
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

   

  Mà d'obra 12,40 

  Materials 25,63 

  Mitjans auxiliars 0,19 

  3 % Costos Indirectes 1,15 

     39,37 

46 u de Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat 
i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

   

  Mà d'obra 15,97 

  Materials 118,25 

  Mitjans auxiliars 0,24 

  3 % Costos Indirectes 4,03 

     138,49 
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47 u de Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a 
trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment 

  

  Mà d'obra 3,84 

  Materials 184,71 

  Mitjans auxiliars 0,06 

  3 % Costos Indirectes 5,66 

     194,27 

48 u de Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment 

  

  Mà d'obra 6,63 

  Materials 16,00 

  Mitjans auxiliars 0,10 

  3 % Costos Indirectes 0,68 

     23,41 

49 u de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra 

  

  Mà d'obra 11,76 

  Materials 13,41 

  Mitjans auxiliars 0,18 

  3 % Costos Indirectes 0,76 

     26,11 

50 u de Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa 
estanca i col·locat superficialment 

  

  Mà d'obra 11,05 

  Materials 10,01 

  Mitjans auxiliars 0,17 

  3 % Costos Indirectes 0,64 

     21,87 

51 u de Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret 

  

  Mà d'obra 6,63 

  Materials 105,72 

  Mitjans auxiliars 0,10 

  3 % Costos Indirectes 3,37 

     115,82 
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52 u de Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 
mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al 
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a 
una bateria o a un ramal 

   

  Mà d'obra 5,78 

  Materials 95,50 

  Mitjans auxiliars 0,09 

  3 % Costos Indirectes 3,04 

     104,41 

53 u de Vàlvula d'esfera manual  de llautó recta , entrada per a connectar polietilè  de diàmetre 
25mm, sortida roscada de diàmetre 15mm, per a façanes, muntada 

  

  Mà d'obra 6,04 

  Materials 9,73 

  Mitjans auxiliars 0,09 

  3 % Costos Indirectes 0,48 

     16,34 

54 u de 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 

  

  Mà d'obra 8,79 

  Materials 7,55 

  Mitjans auxiliars 0,13 

  3 % Costos Indirectes 0,49 

     16,96 

55 u de Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a paret 

  

  Mà d'obra 7,33 

  Materials 120,07 

  Mitjans auxiliars 0,11 

  3 % Costos Indirectes 3,83 

     131,34 

56 m de Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i 
col·locat en tub 

  

  Mà d'obra 4,76 

  Materials 2,26 

  Mitjans auxiliars 0,07 

  3 % Costos Indirectes 0,21 

     7,30 
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57 Ut de Subministrament i col·locació de suport prefabricat de formigó armat de secció 50x50 cm, 
de 15 m d'alçada, per acabat vist del formigó, amb una mènsula a una cara. Fins i tot muntatge 
mitjançant grua, connexió amb pilar o massís inferior en el qual es dóna suport i estintolaments 
necessàris. 
Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentació dels pilars mitjançant grua. Ajust a la seva 
posició correcta i anivellació. Formació de la unió amb els elements de recolzament. Ompliment 
i segellat de juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 33,66 

  Maquinària 50,52 

  Materials 577,44 

  Mitjans auxiliars 13,23 

  3 % Costos Indirectes 20,25 

     695,10 

58 Ut de Subministrament i col·locació de suport prefabricat de formigó armat de secció 50x50 cm, 
de 15 m d'alçada, per acabat vist del formigó, amb dos mènsules a dues cares i al mateix nivell. 
Fins i tot muntatge mitjançant grua, connexió amb pilar o massís inferior en el qual es dóna 
suport i estintolaments necessàris. 
Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentació dels pilars mitjançant grua. Ajust a la seva 
posició correcta i anivellació. Formació de la unió amb els elements de recolzament. Ompliment 
i segellat de juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 33,66 

  Maquinària 50,52 

  Materials 637,44 

  Mitjans auxiliars 14,43 

  3 % Costos Indirectes 22,08 

     758,13 

59 m de Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó armat tipus L, de 30 cm 
d'amplada d'ànima, 30 cm d'alçària de taló, 65 cm d'amplada total i 65 cm d'alçària total, amb 
un moment flector màxim de 470 kN·m. Fins i tot muntatge mitjançant grua, connexió amb 
pilars en els quals es dóna suport i estintolaments necessaris. 
Inclou: Replanteig de les bigues. Hissat i presentació de les bigues mitjançant grua. Ajust a la 
seva posició correcta i anivellació. Formació de la unió amb els elements de recolzament. 
Ompliment i segellat de juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

   

  Mà d'obra 2,25 

  Maquinària 3,34 

  Materials 843,35 

  Mitjans auxiliars 16,98 

  3 % Costos Indirectes 25,98 

     891,90 
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60 m2 de Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM   

  Maquinària 1,19 

  3 % Costos Indirectes 0,04 

     1,23 

61 m3 de Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la 
pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació 
del 95 % PM 

   

  Mà d'obra 6,98 

  Maquinària 9,91 

  Mitjans auxiliars 0,10 

  3 % Costos Indirectes 0,51 

     17,50 

62 m3 de Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, 
amb compactació del 95 % PM 

   

  Mà d'obra 2,79 

  Maquinària 8,23 

  Mitjans auxiliars 0,04 

  3 % Costos Indirectes 0,33 

     11,39 

63 m2 de Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat rugós de 
400x200x150 mm, gris dos cares vistes 
, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

   

  Mà d'obra 14,21 

  Maquinària 0,02 

  Materials 17,14 

  Mitjans auxiliars 0,40 

  3 % Costos Indirectes 0,95 

     32,72 

64 m de Reixat d'acer d'alçària 1,5 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 

   

  Mà d'obra 5,85 

  Maquinària 0,02 

  Materials 8,11 

  Mitjans auxiliars 0,08 

  3 % Costos Indirectes 0,42 

     14,48 
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65 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 275x120 cm, amb fix lateral de 
175 cm d'ample, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat 
del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 187,26 

  Materials 538,16 

  Mitjans auxiliars 14,50 

  3 % Costos Indirectes 22,20 

     762,12 

66 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 145x120 cm, amb fix interior de 90 
cm d'alt, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 171,12 

  Materials 262,37 

  Mitjans auxiliars 8,67 

  3 % Costos Indirectes 13,26 

     455,42 
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67 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de fix de 185x255 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb 
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. 
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, 
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat 
homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de 
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 176,40 

  Materials 85,09 

  Mitjans auxiliars 5,23 

  3 % Costos Indirectes 8,00 

     274,72 

68 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de fix de 365x255 cm, amb divisió inferior, sèrie mitja, formada per 
una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell 
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor 
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament 
de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 
mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus 
accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de 
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 176,40 

  Materials 447,94 

  Mitjans auxiliars 12,49 

  3 % Costos Indirectes 19,10 

     655,93 
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69 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 140x115 cm, amb fix interior de 90 
cm d'alt, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 168,68 

  Materials 357,49 

  Mitjans auxiliars 10,53 

  3 % Costos Indirectes 16,10 

     552,80 

70 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de finestra amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 
100x120 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 152,20 

  Materials 134,45 

  Mitjans auxiliars 5,73 

  3 % Costos Indirectes 8,77 

     301,15 
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71 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 
80x210 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 160,78 

  Materials 189,52 

  Mitjans auxiliars 7,01 

  3 % Costos Indirectes 10,72 

     368,03 

72 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta de pi melis per envernissar, de 
140x250 cm, per a finestres i/o balconeres de fulls practicables amb persiana de fusta de roure 
per envernissar amb torn manual; premarc de pi país de 70x35 mm, tapajunts interiors 
massissos de 70x15 mm; herratges de penjar i de tancament de llautó. Totalment muntada i 
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
Inclou: Col·locació del precèrcol. Replanteig i formació de ranura en el perímetre del forat per 
allotjar els elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i anivellació del marc. 
Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc. Retirada de falques una 
vegada fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de 
tapajuntes. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 108,67 

  Materials 982,58 

  Mitjans auxiliars 21,83 

  3 % Costos Indirectes 33,39 

     1.146,47 

73 m3 de Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat amb cubilot 

  

  Mà d'obra 6,82 

  Materials 64,18 

  Mitjans auxiliars 0,10 

  3 % Costos Indirectes 2,13 

     73,23 
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74 m3 de Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba 

  

  Mà d'obra 3,10 

  Maquinària 12,10 

  Materials 72,56 

  Mitjans auxiliars 0,05 

  3 % Costos Indirectes 2,63 

     90,44 

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

  

  Mà d'obra 0,37 

  Materials 1,12 

  3 % Costos Indirectes 0,04 

     1,53 

76 kg de Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en 
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

  

  Mà d'obra 0,35 

  Materials 1,12 

  3 % Costos Indirectes 0,04 

     1,51 

77 m2 de 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 

  

  Mà d'obra 3,49 

  Materials 6,56 

  Mitjans auxiliars 0,05 

  3 % Costos Indirectes 0,30 

     10,40 

78 m de Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre i 
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

  

  Mà d'obra 8,41 

  Maquinària 3,82 

  Materials 10,63 

  Mitjans auxiliars 0,13 

  3 % Costos Indirectes 0,69 

     23,68 
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79 m de Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i 
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

  

  Mà d'obra 8,41 

  Maquinària 4,24 

  Materials 11,77 

  Mitjans auxiliars 0,13 

  3 % Costos Indirectes 0,74 

     25,29 

80 m de Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 300 mm de diàmetre i 
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

  

  Mà d'obra 8,41 

  Maquinària 5,09 

  Materials 15,31 

  Mitjans auxiliars 0,13 

  3 % Costos Indirectes 0,87 

     29,81 

81 m de Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, 
amb unió encolada i com a canalització soterrada 

   

  Mà d'obra 2,04 

  Materials 2,38 

  Mitjans auxiliars 0,03 

  3 % Costos Indirectes 0,13 

     4,58 

82 Ut de Subministrament i instal·lació de quadre general de comandament i protecció per a local 
de 200 m², format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament 
del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de 
tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 3 interruptors automàtics de 10 A, 2 
interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor automàtic de 25 A, per a protecció dels següents 
circuits interiors (no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 
automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 80,64 

  Materials 398,53 

  Mitjans auxiliars 9,58 

  3 % Costos Indirectes 14,66 

     503,41 
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83 Ut de Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 85 
m², composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I 
PROTECCIÓ format per caixa de superfície de material aïllant amb porta opaca, per a 
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics 
de 10 A, 2 interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor automàtic de 25 A; CIRCUITS 
INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) 3G2,5 
mm² i 5G6 mm², en canals protectors de PVC rígid de 30x40 mm: 1 circuit per enllumenat, 1 
circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada; MECANISMES: gamma bàsica (tecla o tapa i 
marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge 
dels components. Col·locació i fixació dels canals. Col·locació de caixes d'encastar. Estesa i 
connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

   

  Mà d'obra 294,93 

  Materials 1.146,84 

  Mitjans auxiliars 28,84 

  3 % Costos Indirectes 44,12 

     1.514,73 

84 m3 de Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, 
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

  

  Maquinària 4,94 

  3 % Costos Indirectes 0,15 

     5,09 

85 U de Control de qualitat de l'edificació segons programa de control de qualitat.   

  Sense descomposició 12.669,56 

  3 % Costos Indirectes 380,09 

     13.049,65 

86 U de Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i salut segons estudi bàsic de 
seguretat i salut i coordinació de 
seguretat a l'obra. 

   

  Sense descomposició 15.726,93 

  3 % Costos Indirectes 486,40 

     16.213,33 

87  de Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,1 m d'amplària i 4,5 m d'alçària, amb 
bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, amb vidres a la fulla superior, amb portella 
de pas batent de 
0.8mx2.1m integrada, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, 
amb guies i pany, ancorada 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

   

  Sense descomposició 1.655,00 

  3 % Costos Indirectes 49,65 

     1.704,65 

 Ascó, gener 2013 
Didac Ayuda Aguiló 
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1.1.- MOVIMENT DE TERRES 

1.1.1.- NETEJA I EXCAVACIÓ DEL TERRENY 

1.1.1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

solar 1 
 

4.323,00 4.323,000 
   

4.323,000 4.323,000

Total m2  ......: 4.323,000 2,02 8.732,46

1.1.1.2 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

sabates 12 2,80 2,80 1,20 112,896 
 

18 2,50 2,50 1,20 135,000 

riostres 24 7,25 0,40 0,40 27,840 
 

10 5,95 0,40 0,40 9,520 
   

285,256 285,256

Total m3  ......: 285,256 7,18 2.048,14

1.1.1.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pluvials 5 50,00 0,40 1,00 100,000 
 

1 45,00 0,40 1,00 18,000 

Fecals 10 14,50 0,40 1,00 58,000 
 

1 145,00 0,40 1,00 58,000 
   

234,000 234,000

Total m3  ......: 234,000 7,93 1.855,62

1.1.1.5 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % 
PM 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pluvials 5 50,00 0,40 1,00 100,000 
 

1 45,00 0,40 1,00 18,000 

Fecals 10 14,50 0,40 1,00 58,000 
 

1 145,00 0,40 1,00 58,000 
   

234,000 234,000

Total m3  ......: 234,000 17,50 4.095,00

1.1.1.6 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

solar 1 
 

4.323,00 4.323,000 
   

4.323,000 4.323,000

Total m2  ......: 4.323,000 1,23 5.317,29

Total subcapítol 1.1.1.- NETEJA I EXCAVACIÓ DEL TERRENY: 22.048,51
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1.1.2.- MOVIMENT DE TERRES 

1.1.2.1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Neteja i esbrossament 4.323 
 

0,25 1.080,750  

Excavació rasa i pous 285,2 
 

285,200  

esponjament 0,2 
 

1.366,00 273,200  
   

1.639,150 1.639,150

Total m3  ......: 1.639,150 5,09 8.343,27

Total subcapítol 1.1.2.- MOVIMENT DE TERRES: 8.343,27

Total subcapítol 1.1.- MOVIMENT DE TERRES: 30.391,78

1.2.- FONAMENTACIONS 

1.2.1.- RASES I POUS 

1.2.1.1 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

sabates 12 2,80 2,80 1,20 112,896  
 

18 2,50 2,50 1,20 135,000  

riostres 24 7,25 0,40 0,40 27,840  
 

10 5,95 0,40 0,40 9,520  
        

285,256 285,256

Total m3  ......: 285,256 77,21 22.024,62

1.2.1.5 Kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en 
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

sabates + arrencada pilars 1 
 

5.723,22 5.723,220  

riostres 1 
 

7.458,78 7.458,780  
   

13.182,000 13.182,000

Total kg  ......: 13.182,000 1,53 20.168,46

Total subcapítol 1.2.1.- RASES I POUS: 42.193,08

1.2.2.- ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTACIONS 

1.2.2.1 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 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

sabates 12 2,80 2,80 94,080  
 

18 2,50 2,50 112,500  

riostres 24 7,25 0,40 69,600  
 

10 5,95 0,40 23,800  
        

299,980 299,980

Total m2  ......: 299,980 10,40 3.119,79

Total subcapítol 1.2.2.- ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTACIONS: 3.119,79
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Total subcapítol 1.2.- FONAMENTACIONS: 45.312,87

1.3.- ESTRUCTURES 

1.3.1.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PRETENSAT 

1.3.1.1 U Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, sense mènsules, col·locat amb grua  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pilars centrals 6 
 

6,000 
   

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 557,43 3.344,58

1.3.1.3 U Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb dues mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb 
grua 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pilars altell 24 
 

24,000 
   

24,000 24,000

Total u  ......: 24,000 722,52 17.340,48

1.3.1.4 U Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 20 m de 
llum com a màxim, col·locada amb grua  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

deltes coberta 8 
 

8,000 
   

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 2.157,34 17.258,72

1.3.1.5 Ut Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 50 cm d'amplària del nervi, 43 
cm d'alçària del taló i 60 cm 
d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 800 i 945 kNm, col.locada amb grua. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Façana est 2 
 

2,000 

Façana oest 2 
 

2,000 
   

4,000 4,000

Total ut  ......: 4,000 640,00 2.560,00

1.3.1.6 Ml Riostra de formigó pretesat porta canal de coberta amb formigó HP-45/P/IIa i acer B500S tipus 
H inclòs tranport a l'obra, 
col·locació completa i segellat de les juntes. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Canal 4 44,00 176,000 
   

176,000 176,000

Total ml  ......: 176,000 59,84 10.531,84

1.3.1.7 Ml Bigueta pretensada tubular per formació de corretja de coberta, col·locada amb grua 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Coberta 140 8,60 1.204,000 
   

1.204,000 1.204,000

Total ml  ......: 1.204,000 21,63 26.042,52
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1.3.1.9 M2 Sostre de 30+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm 
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 209,2 a 281,2 kNm per m d'amplària de 
moment flector últim 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Altells 10 9,60 8,55 820,800  
   

820,800 820,800

Total m2  ......: 820,800 57,35 47.072,88

Total subcapítol 1.3.1.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PRETENSAT: 124.151,02

Total subcapítol 1.3.- ESTRUCTURES: 124.151,02

1.4.- COBERTA I SOSTRES 

1.4.1.- COBERTA 

1.4.1.1 M2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un 
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada de 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% 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

coberta 4 44,00 10,10 1.777,600  
   

1.777,600 1.777,600

Total m2  ......: 1.777,600 29,66 52.723,62

1.4.1.2 M Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 
90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carener 2 44,00 88,000  
   

88,000 88,000

Total m  ......: 88,000 8,93 785,84

1.4.1.3 M Remats en testers entre parament i coberta de xapa de 0.6mm.  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Remats 4 44,00 176,000  
   

176,000 176,000

Total M  ......: 176,000 9,88 1.738,88

1.4.1.4 M Canals de xapa galvanitzada de 1mm d'espessor amb part proporcional d'embocadures i taps.  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Canals 4 44,00 176,000  
   

176,000 176,000

Total M  ......: 176,000 22,60 3.977,60

Total subcapítol 1.4.1.- COBERTA: 59.225,94

1.4.2.- SOSTRE 

1.4.2.1 M2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització microperforada, lacades, horitzontals de 30 cm 
d'amplària, separades , sistema desmuntable amb entramat vist 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

entre deltes a cada 
subdivisió 

10 20,00 9,00 1.800,000  
   

1.800,000 1.800,000

Total m2  ......: 1.800,000 56,36 101.448,00
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Total subcapítol 1.4.2.- SOSTRE: 101.448,00

Total subcapítol 1.4.- COBERTA I SOSTRES: 160.673,94

1.5.- TANCAMENTS 

1.5.1.- TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES 

1.5.1.1 M2 Tancament de plaques conformades alleugerides llises de formigó armat de 20 cm de gruix, 
amb aïllament de 11 cm, de 3 m d'amplària i 14 m de llargària com a màxim, amb acabat llis de 
color a una cara, col·locades 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Façana nort i sud 2 44,00 9,60 844,800 

   a deduir -10 5,00 4,50 -225,000 

Façana est i oest 2 40,00 9,60 768,000 

interior edifici 
   

 
1 44,00 7,50 330,000 

 
5 39,00 7,50 1.462,500 

   
3.180,300 3.180,300

Total m2  ......: 3.180,300 47,14 149.919,34

Total subcapítol 1.5.1.- TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES: 149.919,34

1.5.2.- PAREDS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA 

1.5.2.1 M2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 10 27,10 2,55 691,050 
   

691,050 691,050

Total m2  ......: 691,050 20,78 14.360,02

Total subcapítol 1.5.2.- PAREDS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA: 14.360,02

Total subcapítol 1.5.- TANCAMENTS: 164.279,36

1.6.- REVESTIMENTS 

1.6.1 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 20 9,90 2,54 502,920 
 

20 8,90 2,54 452,120 
 

20 1,40 2,54 71,120 
 

20 3,50 2,54
 

   
1.026,160 1.026,160

Total m2  ......: 1.026,160 5,80 5.951,73
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1.6.2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 80 2,30 2,54 467,360  
 

40 2,90 2,54 294,640  
 

40 1,70 2,54 172,720  
 

20 1,40 2,54 71,120  
 

20 3,70 2,54 187,960  
   

1.193,800 1.193,800

Total m2  ......: 1.193,800 17,97 21.452,59

1.6.3 M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada 
brillant, rajola de València, preu alt,  de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 80 2,30 2,54 467,360  
 

40 2,90 2,54 294,640  
 

40 1,70 2,54 172,720  
 

20 1,40 2,54 71,120  
 

20 3,70 2,54 187,960  
   

1.193,800 1.193,800

Total m2  ......: 1.193,800 28,55 34.082,99

1.6.4 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 20 9,90 2,54 502,920  
 

20 8,90 2,54 452,120  
 

20 1,40 2,54 71,120  
 

20 3,50 2,54
 

 
   

1.026,160 1.026,160

Total m2  ......: 1.026,160 4,68 4.802,43

Total subcapítol 1.6.- REVESTIMENTS: 66.289,74

1.7.- PAVIMENTS 

1.7.1.- SUBBASES 

1.7.1.1 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge 
del material 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 44,65 40,50 1.808,325  
   

1.808,325 1.808,325

Total m2  ......: 1.808,325 8,51 15.388,85

Total subcapítol 1.7.1.- SUBBASES: 15.388,85
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1.7.2.- SOLERES I TERRES 

1.7.2.2 M2 Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 
70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de 
paviment 100% del PN. C2+D1 segons DB-HS 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Subdivisions 10 20,35 9,30 1.892,550 
   

1.892,550 1.892,550

Total m2  ......: 1.892,550 33,44 63.286,87

1.7.2.3 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada 
preu alt,  de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 10 9,90 9,00 891,000 
   

891,000 891,000

Total m2  ......: 891,000 42,21 37.609,11

Total subcapítol 1.7.2.- SOLERES I TERRES: 100.895,98

Total subcapítol 1.7.- PAVIMENTS: 116.284,83

1.8.- TANCAMENT I DIVISORIES PRACTICABLES 

1.8.1.- FINESTRES 

1.8.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de fix de 365x255 cm, amb divisió inferior, sèrie mitja, formada per una 
fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell 
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor 
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i 
utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable 
de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots 
els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un 
cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. 
Totalment muntada i provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 655,93 6.559,30
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1.8.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de finestra corredissa simple de 140x115 cm, amb fix interior de 90 cm 
d'alt, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant 
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de 
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de 
estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant 
cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat 
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 552,80 5.528,00

1.8.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de finestra corredissa simple de 145x120 cm, amb fix interior de 90 cm 
d'alt, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant 
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de 
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de 
estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant 
cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat 
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

altells 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 455,42 4.554,20

Total subcapítol 1.8.1.- FINESTRES: 16.641,50
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1.8.2.- PORTES 

1.8.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 80x210 
cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant 
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de 
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de 
estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant 
cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat 
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

entrada altells 10 
 

10,000 

entrada despatx 10 
 

10,000 
   

20,000 20,000

Total Ut  ......: 20,000 368,03 7.360,60

1.8.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta de pi melis per envernissar, de 
140x250 cm, per a finestres i/o balconeres de fulls practicables amb persiana de fusta de roure 
per envernissar amb torn manual; premarc de pi país de 70x35 mm, tapajunts interiors 
massissos de 70x15 mm; herratges de penjar i de tancament de llautó. Totalment muntada i 
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del precèrcol. Replanteig i formació de ranura en el perímetre del forat per 
allotjar els elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i anivellació del marc. 
Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc. Retirada de falques una 
vegada fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de 
tapajuntes. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

armari despatx 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 1.146,47 11.464,70

1.8.2.3 U Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i 
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Banys altells 10 
 

7,00 70,000 
   

70,000 70,000

Total u  ......: 70,000 94,50 6.615,00

1.8.2.4 U Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a 
envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Banys altells 10 
 

7,00 70,000 
   

70,000 70,000

Total u  ......: 70,000 41,17 2.881,90
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1.8.2.5 
 

Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,1 m d'amplària i 4,5 m d'alçària, amb bastiment i 
estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, amb vidres a la fulla superior, amb portella 
de pas batent de 
0.8mx2.1m integrada, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, 
amb guies i pany, ancorada 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisió 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total   ......: 10,000 1.704,65 17.046,50

Total subcapítol 1.8.2.- PORTES: 45.368,70

1.8.3.- EXTERIOR 

1.8.3.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de finestra amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 100x120 
cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant 
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de 
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de 
estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant 
cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat 
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Façanes subdivisions 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 301,15 3.011,50

1.8.3.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 
micres, per conformat de finestra corredissa simple de 275x120 cm, amb fix lateral de 175 cm 
d'ample, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de 
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Façanes subdivisions 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 762,12 7.621,20

Total subcapítol 1.8.3.- EXTERIOR: 10.632,70

Total subcapítol 1.8.- TANCAMENT I DIVISORIES PRACTICABLES: 72.642,90
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1.9.- ENVIDRAMENT 

1.9.1 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, 
amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Finestres exteriors 10 6,50 1,10 71,500 
   

71,500 71,500

Total m2  ......: 71,500 67,16 4.801,94

1.9.2 M2 Vidre lluna incolora de 8 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

entrada altells 20 1,78 1,44 51,264 
 

10 3,65 1,00 36,500 

entrada despatx 10 1,40 1,15 16,100 
 

10 1,40 0,90 12,600 
   

116,464 116,464

Total m2  ......: 116,464 45,55 5.304,94

Total subcapítol 1.9.- ENVIDRAMENT: 10.106,88

1.10.- INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

1.10.1.- INTAL·LACIÓ D'EVACUIACIÓ I DRENATGE 

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

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 per subdivisió 20 
 

9,00 180,000 
   

180,000 180,000

Total m  ......: 180,000 20,54 3.697,20

1.10.1.2 M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre i reblert 
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

bubdivisió 10 14,50 145,000 
   

145,000 145,000

Total m  ......: 145,000 23,68 3.433,60

1.10.1.3 M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 300 mm de diàmetre i reblert 
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

instal·lació pluvial 1 5,00 5,000 

instal·lació fecals 1 10,00 10,000 
   

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 29,81 447,15
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1.10.1.4 M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert 
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

instal·lació soterrada pluvial 5 45,00 225,000  
 

1 40,00 40,000  
 

1 10,00 10,000  

instal·lació fecals 2 45,00 90,000  
 

1 46,00 46,000  
   

411,000 411,000

Total m  ......: 411,000 25,29 10.394,19

1.10.1.5 U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de 
gruix de maó massís de 290x140x50 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 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

instal·lació pluvial 1 
 

1,000  

instal·lació fecals 1 
 

1,000  
   

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 260,60 521,20

1.10.1.6 U Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de 
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, 
sobre solera de formigó en massa de 10 cm 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

instal·lació pluvial 20 
 

20,000  

instal·lació fecals 10 
 

10,000  
   

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000 151,16 4.534,80

Total subcapítol 1.10.1.- INTAL·LACIÓ D'EVACUIACIÓ I DRENATGE: 23.028,14

1.10.2.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

1.10.2.1 M Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 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 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

exterior edifici 2 45,00 90,000  
 

1 46,00 46,000  
   

136,000 136,000

Total m  ......: 136,000 13,38 1.819,68
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1.10.2.2 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 85 m², 
composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
format per caixa de superfície de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de 
tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics de 10 A, 2 
interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor automàtic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS 
constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² i 5G6 
mm², en canals protectors de PVC rígid de 30x40 mm: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per 
preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit 
per tanca automatitzada; MECANISMES: gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: 
blanc). Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge 
dels components. Col·locació i fixació dels canals. Col·locació de caixes d'encastar. Estesa i 
connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 1.514,73 15.147,30

1.10.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de quadre general de comandament i protecció per a local de 
200 m², format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de 
tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 3 interruptors automàtics de 10 A, 2 
interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor automàtic de 25 A, per a protecció dels següents 
circuits interiors (no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 
automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 503,41 5.034,10

1.10.2.4 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 160 A, 
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-00 (sense els 
fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció 
IP41 IK09 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 194,71 1.947,10

1.10.2.5 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos 
d'intensitat de 5 A i muntat superficialment  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 194,27 1.942,70
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1.10.2.6 U Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, 
de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 23,41 234,10

1.10.2.7 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 31,28 312,80

1.10.2.8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-
EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 57,28 572,80

1.10.2.10 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 19,33 193,30

1.10.2.11 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-
1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 39,37 393,70

1.10.2.12 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i 
col·locat superficialment 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000  
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 21,87 218,70
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1.10.2.13 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

exterior edifici 2 44,65 89,300 
 

1 40,50 40,500 
   

129,800 129,800

Total m  ......: 129,800 10,29 1.335,64

1.10.2.14 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm 
de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
 

180 
 

180,000 
   

180,000 180,000

Total u  ......: 180,000 26,11 4.699,80

1.10.2.15 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-
1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 138,49 1.384,90

Total subcapítol 1.10.2.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA: 35.236,62

1.10.3.- INTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

1.10.3.1 U Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, 
cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, 
amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una 
bateria o a un ramal 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 104,41 1.044,10

1.10.3.2 M Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma 
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 14,00 140,000 
   

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000 12,24 1.713,60

1.10.3.3 U Vàlvula d'esfera manual  de llautó recta , entrada per a connectar polietilè  de diàmetre 25mm, 
sortida roscada de diàmetre 15mm, per a façanes, muntada  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

10,000 
   

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 16,34 163,40
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1.10.3.4 M Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 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 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

exterior edifici 2 45,00 90,000  
 

1 46,00 46,000  
   

136,000 136,000

Total m  ......: 136,000 13,38 1.819,68

Total subcapítol 1.10.3.- INTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA: 4.740,78

1.10.4.- INSTALACIÓ TELEFONICA 

1.10.4.1 M Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió 
encolada i com a canalització soterrada 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

exterior edifici 2 45,00 90,000  
 

1 46,00 46,000  
   

136,000 136,000

Total m  ......: 136,000 4,58 622,88

1.10.4.2 M Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 20,00 200,000  
   

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 2,58 516,00

1.10.4.3 M Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i 
col·locat en tub 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 20,00 200,000  
   

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 7,30 1.460,00

Total subcapítol 1.10.4.- INSTALACIÓ TELEFONICA: 2.598,88

1.10.5.- INSTALACIÓ CONTRA INCENDIS 

1.10.5.1 U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, 
de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

2,00 20,000  
   

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 115,82 2.316,40

1.10.5.2 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a paret 

 
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

4,00 40,000  
   

40,000 40,000

Total u  ......: 40,000 131,34 5.253,60
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1.10.5.3 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  

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

subdivisions 10 
 

2,00 20,000 
   

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 16,96 339,20

Total subcapítol 1.10.5.- INSTALACIÓ CONTRA INCENDIS: 7.909,20

Total subcapítol 1.10.- INSTAL·LACIONS I SERVEIS: 73.513,62

1.11.- URBANITZACIÓ 

1.11.1 M2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat rugós de 
400x200x150 mm, gris dos cares vistes 
, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

limit sud solar 1 69,20 1,00 69,200 

limit est solar 1 64,90 1,00 64,900 
   

134,100 134,100

Total m2  ......: 134,100 32,72 4.387,75

1.11.2 M Reixat d'acer d'alçària 1,5 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 

 

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

limit sud solar 1 69,20 69,200 

limit est solar 1 64,90 64,900 
   

134,100 134,100

Total m  ......: 134,100 14,48 1.941,77

Total subcapítol 1.11.- URBANITZACIÓ: 6.329,52

1.12.- SEGURETAT I SALUD 

1.12.1 U Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i salut segons estudi bàsic de seguretat i 
salut i coordinació de 
seguretat a l'obra. 

 

Total U  ......: 1,000 17.399,65 16.213,33

Total subcapítol 1.12.- SEGURETAT I SALUD: 16.213,33

1.13.- CONTROL DE QUALITAT 

1.13.1 U Control de qualitat de l'edificació segons programa de control de qualitat. 

Total U  ......: 1,000 13.049,65 13.049,65

Total subcapítol 1.13.- CONTROL DE QUALITAT: 13.049,65

Total pressupost parcial nº 1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL : 899.239,44
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 1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL  

  1.1 MOVIMENT DE TERRES   

  1.1.1 NETEJA I EXCAVACIÓ DEL TERRENY . 22.048,51  

  1.1.2 MOVIMENT DE TERRES . 8.343,27  

  Total 1.1 MOVIMENT DE TERRES ..........: 30.391,78  

  1.2 FONAMENTACIONS   

  1.2.1 RASES I POUS . 42.193,08  

  1.2.2 ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTACIONS . 3.119,79  

  Total 1.2 FONAMENTACIONS ..........: 45.312,87  

  1.3 ESTRUCTURES   

  1.3.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PRETENSAT . 124.151,02  

  Total 1.3 ESTRUCTURES ..........: 124.151,02  

  1.4 COBERTA I SOSTRES   

  1.4.1 COBERTA . 59.225,94  

  1.4.2 SOSTRE . 101.448,00  

  Total 1.4 COBERTA I SOSTRES ..........: 160.673,94  

  1.5 TANCAMENTS   

  1.5.1 TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES . 149.919,34  

  1.5.2 PAREDS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA . 14.360,02  

  Total 1.5 TANCAMENTS ..........: 164.279,36  

  1.6 REVESTIMENTS . 66.289,74  

  1.7 PAVIMENTS   

  1.7.1 SUBBASES . 15.388,85  

  1.7.2 SOLERES I TERRES . 100.895,98  

  Total 1.7 PAVIMENTS ..........: 116.284,83  

  1.8 TANCAMENT I DIVISORIES PRACTICABLES   

  1.8.1 FINESTRES . 16.641,50  

  1.8.2 PORTES . 45.368,70  

  1.8.3 EXTERIOR . 10.632,70  

  Total 1.8 TANCAMENT I DIVISORIES PRACTICABLES ..........: 72.642,90  

  1.9 ENVIDRAMENT . 10.106,88  

  1.10 INSTAL·LACIONS I SERVEIS   

  1.10.1 INTAL·LACIÓ D'EVACUIACIÓ I DRENATGE . 23.028,14  

  1.10.2 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA . 35.236,62  

  1.10.3 INTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA . 4.740,78  

  1.10.4 INSTALACIÓ TELEFONICA . 2.598,88  

  1.10.5 INSTALACIÓ CONTRA INCENDIS . 7.909,20  



  Projecte: Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó 

  Capítol Import
 

Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó Pàgina  78

 

  Total 1.10 INSTAL·LACIONS I SERVEIS ..........: 73.513,62  

  1.11 URBANITZACIÓ . 6.329,52  

  1.12 SEGURETAT I SALUD . 16.213,33  

  1.13 CONTROL DE QUALITAT . 13.049,65  

  Total 1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL ..........: 899.239,44  

 Pressupost d'execució material 899.239,44  

 Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS 
TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascó, gener 2013 
Didac Ayuda Aguiló 
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 1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL  

  1.1 MOVIMENT DE TERRES  

  1.1.1 NETEJA I EXCAVACIÓ DEL TERRENY . 22.048,51

  1.1.2 MOVIMENT DE TERRES . 8.343,27

  Total 1.1 MOVIMENT DE TERRES ..........: 30.391,78

  1.2 FONAMENTACIONS  

  1.2.1 RASES I POUS . 42.193,08

  1.2.2 ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTACIONS . 3.119,79

  Total 1.2 FONAMENTACIONS ..........: 45.312,87

  1.3 ESTRUCTURES  

  1.3.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PRETENSAT . 124.151,02

  Total 1.3 ESTRUCTURES ..........: 124.151,02

  1.4 COBERTA I SOSTRES  

  1.4.1 COBERTA . 59.225,94

  1.4.2 SOSTRE . 101.448,00

  Total 1.4 COBERTA I SOSTRES ..........: 160.673,94

  1.5 TANCAMENTS  

  1.5.1 TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES . 149.919,34

  1.5.2 PAREDS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA . 14.360,02

  Total 1.5 TANCAMENTS ..........: 164.279,36

  1.6 REVESTIMENTS . 66.289,74

  1.7 PAVIMENTS  

  1.7.1 SUBBASES . 15.388,85

  1.7.2 SOLERES I TERRES . 100.895,98

  Total 1.7 PAVIMENTS ..........: 116.284,83

  1.8 TANCAMENT I DIVISORIES PRACTICABLES  

  1.8.1 FINESTRES . 16.641,50

  1.8.2 PORTES . 45.368,70

  1.8.3 EXTERIOR . 10.632,70

  Total 1.8 TANCAMENT I DIVISORIES PRACTICABLES ..........: 72.642,90

  1.9 ENVIDRAMENT . 10.106,88

  1.10 INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

  1.10.1 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ I DRENATGE . 23.028,14

  1.10.2 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA . 35.236,62

  1.10.3 INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA . 4.740,78

  1.10.4 INSTALACIÓ TELEFONICA . 2.598,88

  1.10.5 INSTALACIÓ CONTRA INCENDIS . 7.909,20

  Total 1.10 INSTAL·LACIONS I SERVEIS ..........: 73.513,62

  1.11 URBANITZACIÓ . 6.329,52
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1.12 SEGURETAT I SALUD . 

 

16.213,33

  1.13 CONTROL DE QUALITAT . 13.049,65

  Total 1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL ..........: 899.239,44

 Pressupost d'execució material 899.239,44

 6% de despeses generals 53.954,37

 13% de benefici industrial 116.901,13

 Suma 1.070.094,94

 21% IVA 224.719,94

 Pressupost d'execució per contracta 1.294.814,88
    
 Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de UN MILIÓ DOS-CENTS NORANTA-QUATRE MIL VUIT-

CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascó, gener 2013 
Didac Ayuda Aguiló 
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