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PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 01  DESMUNTATGE

1 K21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 02  ENDERROCS

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 4.356,000

2 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 930,000

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 273,000

4 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 03  MOVIMENTS DE TERRA

Euro



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 2

1 E221G422 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de més de 6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 45.198,000

2 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocador autoritzat, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclòs permisos i canòn d'abocada.

AMIDAMENT DIRECTE 45.198,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R4506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km, inclòs permisos i canòn d'abocada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.068,120

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ESGOTAMENT TEMPORAL NIVELL FREÀTIC

1 G26S1 m Micropou de bombament provisional, de fins a 5 m de profunditat, realitzat amb tub d'acer de 180 mm de
diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EPN01 u Instal·lació de sistema d'esgotament d'aigües, amb bomba submergible de pou de 10 m³/h, en micropou de
bombament de 180 mm de diàmetre i fins a 10 m de profunditat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 IFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  MURS PANTALLA

1 G3GZKGDDBQ m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400SD ref.
C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 263,000

2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

3 G3G5288K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó
HA-45/L/20/IIIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat
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PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 3

20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5.260,000

4 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G3GB4100 kg Armadura per a pantalles AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 229.231,000

6 E3GZU300 m Perforació d'ancoratge per a mur pantalla, inclòs perforació de pantalla i terreny

AMIDAMENT DIRECTE 526,000

7 E3GZU500 u Ancoratge i tesat d'ancoratge de mur pantalla

AMIDAMENT DIRECTE 264,000

8 E3GZA1A3 m2 Repicat per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals de pantalles amb compressor i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2.630,000

9 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària

AMIDAMENT DIRECTE 263,000

10 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 4.208,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 04  FONAMENTACIONS

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

AMIDAMENT DIRECTE 4.186,000

2 E3C51KH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 2.930,000

3 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 74.500,000

4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (inclou desencofrat)

AMIDAMENT DIRECTE 45,500

Euro



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURES PREFABRICADES
Titol 4 01  PILARS I MÈNSULES

1 E4P118A5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x60 cm, de 10 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, per a cargolar a la base, col·locat amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURES PREFABRICADES
Titol 4 02  JÀSSERES
Titol 5 01  JÀSSERES FORJAT INTERIOR

1 E4PA4349 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 30 cm del nervi 40 cm d'alçària del taló i 70
cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 640 a 750 kNm, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 471,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURES PREFABRICADES
Titol 4 02  JÀSSERES
Titol 5 02  JÀSSERES FORJAT EXTERIOR

1 E4PA443H m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 35 cm del nervi 70 cm d'alçària del taló i 110
cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 1420 a 1900 kNm, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 471,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURES PREFABRICADES
Titol 4 03  PLAQUES ALVEOLARS
Titol 5 01  PLAQUES ALVEOLARS INTERIOR

1 E4PN01 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 30 + 8 cm i amb un moment flector últim màxim de 145
kN·m, recolzat directament; replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de
compressió de formigó armat, realitzats amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba,
acer B 500 SD, quantia 9,5 kg/m², i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
alçària lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars.

AMIDAMENT DIRECTE 3.959,400

Obra 01 PRESSUPOST TFG

Euro



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 5

Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURES PREFABRICADES
Titol 4 03  PLAQUES ALVEOLARS
Titol 5 02  PLAQUES ALVEOLARS EXTERIOR

1 E4PN03 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 40 + 10 cm i amb un moment últim màxim de 331
kN·m/m, recolzat directament; replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de
compressió de formigó armat, realitzats amb formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba,
acer B 500 SD, quantia 17,27 kg/m², i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
alçària lliure de planta d'entre 4 i 5 m. Sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars.

AMIDAMENT DIRECTE 3.910,400

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURES PREFABRICADES
Titol 4 04  ESCALES D'ACCÉS

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

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 01  RAMPA D'ACCÉS SOTERRANI -1

1 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 71,860

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 8.251,000

3 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 475,000

4 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

AMIDAMENT DIRECTE 44,200

5 E4F01 m3 Reblert de formigó en massa HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
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PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 6

Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 02  RAMPA ACCÉS SOTERRANI -2

1 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 33,210

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 3.391,000

3 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 215,600

4 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

AMIDAMENT DIRECTE 22,750

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 03  RAMPA SORTIDA SOTERRANI -2

1 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 25,700

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 3.233,800

3 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 176,440

4 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

AMIDAMENT DIRECTE 17,500

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 04  RAMPA SORTIDA SOTERRANI -1
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PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 7

1 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 52,380

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 9.927,000

3 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 375,000

4 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

5 E4F01 m3 Reblert de formigó en massa HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 17,400

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 05  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2
Titol 5 01  BIGA 1

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,950

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 05  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2
Titol 5 02  BIGA 2

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,950

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Euro



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 05  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2
Titol 5 03  BIGA 3

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,950

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 05  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2
Titol 5 04  BIGA 4

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,950

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 06  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -2
Titol 5 01  BIGA 1

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 76,500

Euro
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AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 06  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -2
Titol 5 02  BIGA 2

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 76,500

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 06  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -2
Titol 5 03  BIGA 3

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 76,500

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 07  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -1
Titol 5 01  BIGA 1

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,800

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 106,800

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURES INSITU
Titol 4 07  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -1
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AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 10

Titol 5 02  BIGA 2

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,800

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

AMIDAMENT DIRECTE 106,800

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 06  RAM DE PALETA

1 E619B56K m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x70 mm, de morter de ciment gris, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

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

1 Accés sud-oest (SOT -1) 24,393 2,620 63,910 C#*D#

2 Accés nord-est (SOT -1) 22,614 2,620 59,249 C#*D#

3 Accés sud-oest (SOT -2) 25,748 2,620 67,460 C#*D#

4 Accés nord-oest (SOT -2) 24,164 2,620 63,310 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 253,929

2 E619M6AK m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, maó foradat llis de 200x120x90 mm, de morter de ciment , categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

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

1 Soterrani -1 58,227 2,620 152,555 C#*D#*E#*F#

2 Soterrani -2 50,650 2,620 132,703 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,258

3 E619176K m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, maó foradat llis de 250x135x50 mm, de morter de ciment gris, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

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

1 Soterrani -1 536,850 536,850 C#

2 Soterrani -2 81,492 81,492 C#

TOTAL AMIDAMENT 618,342

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 07  PAVIMENTS I ACABATS
Titol 3 01  PAVIMENTACIÓ APARCAMENT

Euro



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 11

1 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

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

1 Capa de compressió -2 52.500,000 52.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Capa de compressió -1 35.600,000 35.600,000 C#*D#*E#*F#

3 Capa de compressió superfície 52.500,000 52.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140.600,000

2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (inclou desencofrat)

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

1 Capa de compressió -2 10,240 10,240 C#*D#*E#*F#

2 Capa de compressió -1 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

3 Capa de compressió superfície 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,240

3 E45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

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

1 Capa de compressió -2 318,000 318,000 C#*D#*E#*F#

2 Capa de compressió -1 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

3 Capa de compressió superfície 318,000 318,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 801,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 07  PAVIMENTS I ACABATS
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ I PINTURA

1 E9B212HN m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Accés sud-oest (SOT -1) 23,000 23,000 C#

2 Accés nord-est (SOT -1) 39,702 39,702 C#

3 Accés sud-oest (SOT -2) 23,000 23,000 C#

4 Accés nord-est (SOT -2) 39,702 39,702 C#

TOTAL AMIDAMENT 125,404

2 E9C1243A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior normal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Accés sud-oest (SOT -1) 11,144 11,144 C#

2 Accés nord-est (SOT -1) 20,621 20,621 C#

3 Accés sud-oest (SOT -2) 11,144 11,144 C#

4 Accés nord- est (SOT -2) 20,621 20,621 C#

TOTAL AMIDAMENT 63,530

3 E9C1133A m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior (Escales d'accés)

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

1 Escales accés sud-oest 56,706 56,706 C#

2 Escales accés nord-est 56,706 56,706 C#

TOTAL AMIDAMENT 113,412

4 E9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i
preparació de la superfície

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

1 Planta soterrani -1 3.807,000 3.807,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 3.996,000 3.996,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.803,000

5 E9M1111M m2 Paviment continu multicapa de resines tipus poliuretà amb quars, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat.

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

1 Rampa entrada superior 38,376 6,500 249,444 C#*D#

2 Rampa entrada inferior 19,250 6,500 125,125 C#*D#

3 Rampa sortida inferior 18,640 5,000 93,200 C#*D#

4 Rampa sortida superior 32,726 6,000 196,356 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 664,125

6 E894J240 m2 Pintat de pilar i paret interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

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

1 Pilars planta -1 0,600 5,250 4,000 69,000 869,400 C#*D#*E#*F#

2 Pilars planta -2 0,600 1,820 4,000 69,000 301,392 C#*D#*E#*F#

3 Parets planta -1 229,180 6,500 1.489,670 C#*D#

4 Parets planta -2 229,180 2,620 600,452 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 3.260,914

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 07  PAVIMENTS I ACABATS
Titol 3 03  REVESTIMENT PARET
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1 E81121D2 m2 Arrebossat i pintura plàstica, a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat

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

1 Accés sud-oest (SOT-1) 41,211 2,620 107,973 C#*D#

2 Accés nord-est (SOT-1) 41,102 2,620 107,687 C#*D#

3 Mur rampa accés (SOT-1) 164,910 164,910 C#

4 Mur rampa sortida (SOT-1) 124,930 124,930 C#

5 Altres (SOT -1) 377,156 2,620 988,149 C#*D#

6 Accés sud-oest (SOT-2) 41,211 2,620 107,973 C#*D#

7 Accés nord-est (SOT -2) 41,102 2,620 107,687 C#*D#

8 Mur rampa accés (SOT -2) 24,000 24,000 C#

9 Mur rampa sortida (SOT -2) 18,800 18,800 C#

10 Altres (SOT -2) 23,900 2,620 62,618 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.814,727

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 07  PAVIMENTS I ACABATS
Titol 3 04  PORTES I FINESTRES

1 EAQD2286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb pany de clau

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

1 Planta -1 11,000 11,000 C#

2 Planta -2 11,000 11,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 EAFA2104 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, amb pany de cop i clau

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

1 Planta -1 10,000 10,000 C#

2 Planta -2 12,000 12,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 EAFAA904 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla superior de
xarnera, per a un buit d'obra aproximat de 150x250 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, amb pany de cop i
clau

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

1 Planta -1 1,000 1,000 C#

2 Planta -2 1,000 1,000 C#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAF3KE3C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 210x165 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

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

1 Planta -1 1,000 1,000 C#

2 Planta -2 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 07  PAVIMENTS I ACABATS
Titol 3 05  SERRALLERIA

1 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20 mm cada 150 cms
i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2 mm de gruix, ancorada a l'obra amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l

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

1 Escales d'accés sud-oest 19,000 2,000 38,000 C#*D#

2 Escales d'accés nord-est 19,000 2,000 38,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

2 EB12U040 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer,
d'1,3 m d'alçària, separats 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a
suport de vidre, i plafóns de 100 cm d'alçària de vidre laminar 6+6, ancorada amb platines arrodonides de
100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl·lics

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

1 Rampa accés 52,900 52,900 C#

2 Rampa sortida 52,900 52,900 C#

TOTAL AMIDAMENT 105,800

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I FORÇA

1 EG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A, segons esquema
UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió
mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP43 IK09

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

1 CGP subminstrament normal 1,000 1,000 C#

2 CGP subministrament auxiliar 1,000 1,000 C#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T20 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 440 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i
160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

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

1 CPM Submnistrament normal 1,000 1,000 C#

2 CPM Subministrament auxiliar 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GG142902 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment,
amb grau de protecció IP.43 / IK.07

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

1 QGBT Subministrament normal 1,000 1,000 C#

2 QGBT Subministrament auxiliar 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x600x175 mm, col·locat

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

1 Armari subministrament normal 1,000 1,000 C#

2 Armari subminstrament auxiliar 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EGC51500 u SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de
potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment,
sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una
autonomia de 10 minuts a plena càrrega

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

1 Sala control Soterrani -1 1,000 1,000 C#

2 Sala control Soterrani -2 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2 i col·locat en muntatge aeri entre
suports per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7

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

1 Planta soterrani -1 512,000 512,000 C#

2 Planta soterrani -2 492,500 492,500 C#

TOTAL AMIDAMENT 1.004,500
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7 EG31V70A m Conductor enllumenat d'emergència i alimentació de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x16
mm2 i col·locat en muntatge aeri entre suports, amb grau de protecció 7.

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

1 Planta soterrani -1 (Emergencia) 385,000 385,000 C#

2 Planta soterrani -2 (Emergencia) 385,000 385,000 C#

3 Planta soterrani -1 (Alimentació) 226,798 226,798 C#

4 Planta soterrani -2 (Alimentació) 172,000 172,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1.168,798

8 EG21251H 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 roscada i
muntat superficialment per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7.

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

1 Enllumenat normal 1.004,500 1.004,500 C#*D#*E#*F#

2 Enllumenat d'emergència i alimentació 1.168,798 1.168,798 C#

TOTAL AMIDAMENT 2.173,298

9 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

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

1 Planta soterrani -1 51,000 51,000 C#

2 Planta soterrani -2 51,000 51,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

10 EG2DF6HB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

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

1 Planta soterrania -1 306,790 306,790 C#

2 Planta soterrania -2 306,790 306,790 C#

TOTAL AMIDAMENT 613,580

11 EG62D1AJ u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

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

1 Planta soterrani -1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 9,000 9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

12 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15
min, preu superior, encastat

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

1 Planta soterrani -1 11,000 11,000 C#
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2 Planta soterrani -2 11,000 11,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

13 EG633151 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, preu econòmic, encastada

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

1 Planta soterrani -1 29,000 29,000 C#

2 Planta soterrani -2 24,000 24,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

14 EGN01 u Lluminària, de 1576x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 58 W.

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

1 Planta soterrani -1 100,000 100,000 C#

2 0,000 0,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

15 EGN02 u Lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58 W.

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

1 Planta soterrani -2 95,000 95,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

16 EGN003 u Lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 36 W.

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

1 Planta soterrani -1 13,000 13,000 C#

2 Planta soterrani -2 15,000 15,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

17 EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 570 lúmens, de 1 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre.

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

1 Planta soterrani -1 48,000 48,000 C#

2 Planta soterrani -2 50,000 50,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

18 EGN04 u Aplic de pared, de 37x40x1600 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de 49 W.

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

1 Rampa d'accés soterrani -1 13,000 13,000 C#

2 Rampa d'accés soterrani -2 8,000 8,000 C#

3 Rampa sortida soterrani -2 7,000 7,000 C#

4 Rampa sortida soterrrani -1 11,000 11,000 C#
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5 Escales d'accés sud-oest 6,000 6,000 C#

6 Escales d'accés nord-est 6,000 6,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ ABASTAMENT

1 4J11D1AA m Escomesa a la xarxa pública de subministrament de aigua sanitaria, amb tub de coure semidur de diàmetre
PE25 mm i 1.2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat
enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de
10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la
reposició del paviment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EJN001 u Escomesa per a instal·lació d'aigua d'incendis amb tub de coure semidur de diàmetre 63 mm i 1.2 mm de gruix,
pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de
20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i
compactació dels espais buits entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la reposició del paviment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EJM15040 u Comptador d'aigua electrònic per al subministrament d'aigua freda sanitària i boques d'incendi d'extinció. Classe
metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

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

1 GENERAL 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 GENERAL 20,000 20,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

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

1 Planta soterrani -1 187,755 187,755 C#

2 Planta soterrani -2 9,225 9,225 C#
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3 0,000 0,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 196,980

7 EF5263B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

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

1 Planta soterrani -1 42,458 42,458 C#

2 Planta soterrani -2 42,458 42,458 C#

TOTAL AMIDAMENT 84,916

8 EFQ3247K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

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

1 Planta soterrani -1 187,755 187,755 C#

2 Planta soterrani -2 9,225 9,225 C#

TOTAL AMIDAMENT 196,980

9 EFQ3245K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

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

1 Planta soterrani -1 42,458 42,458 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 42,458 42,458 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,916

10 EF217211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

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

1 Planta soterrani -1 102,000 102,000 C#

2 Planta soterrani -2 87,248 87,248 C#

TOTAL AMIDAMENT 189,248

11 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 50 mm, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

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

1 Planta soterrani -1 99,707 99,707 C#

2 Planta soterrani -2 99,707 99,707 C#

TOTAL AMIDAMENT 199,414

12 EN8343E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 15 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN,
temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani -1 7,000 7,000 C#

2 Planta soterrani -2 4,000 4,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

13 EJ2ZB114 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 15 mm, amb pom, col·locada encastada

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

1 Planta soterrani -1 3,000 3,000 C#

2 Planta soterrani -2 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 EJ2ZB174 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 22 mm, amb pom, col·locada encastada

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

1 Planta soterrani -1 5,000 5,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 EJ14B21Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 Planta soterrani -1 8,000 8,000 C#

2 Planta soterrani -2 8,000 8,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

16 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb suports
murals

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

1 Planta soterrani -1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 EM23U010 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a muntatge encastat, amb armari i portes de
material plàstic, allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a un extintor de 6 kg, totalment
instal·lada, connectada i provada, inclós part proporcional d´accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió
i muntatge

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

1 Planta soterrani -1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani -1 15,000 15,000 C#

2 Planta soterrani -2 13,000 13,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

19 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

1 Planta soterrania -1 14,000 14,000 C#

2 Planta soterrania -2 13,000 13,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

1 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

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

1 Planta soterrani -1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 EJ36B7NG u Sifó de botella per a inodor mural, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC

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

1 Planta soterrani -1 8,000 8,000 C#

2 Planta soterrani -2 8,000 8,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 ED51ADJ1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions
mecàniques

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

1 Planta soterrani -1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 ED51AN1 u Canaleta prefabricada de PVC, de 5000 mm de longitud, 400 mm d'ample i 130 mm d'alt amb reixeta de garatge
de ferro colat, classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, de 5000 mm de longitud i 400 mm d'ample.

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

1 Rampa d'accés 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Rampa sortida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Baixant SOT -1 a SOT -2 16,000 3,250 52,000 C#*D#

2 Canonada de desguàs SOT -1 47,300 47,300 C#

3 Canonada de desguàs SOT -2 117,341 117,341 C#

TOTAL AMIDAMENT 216,641

6 ED111E81 m Desguàs d'aigües superficials amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Baixant SOT -1 a SOT -2 2,000 3,250 6,500 C#*D#*E#*F#

2 Canonada de desguàs SOT -1 38,330 38,330 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de desguàs SOT -2 10,788 10,788 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,618

7 EDN01 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

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

1 Planta  soterrani -2 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 E222B653 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i
amb les terres deixades a la vora

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

1 Soterrani -2 150,920 150,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,920

9 EDN02 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior.

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

1 Planta soterrania -2 150,920 150,920 C#

TOTAL AMIDAMENT 150,920

10 EDN05 u Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 mm, tres entrades (Ø 110 mm / Ø 160
mm) i una sortida de Ø 110 mm /Ø 160 mm.

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

1 Planta soterrani -2 13,000 13,000 C#

Euro



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

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

1 Planta soterrani -1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EDN07 u Conjunt de dues bombes iguals en funcionament alternatiu, sent cadascuna d'elles una bomba submergible per
exhauriment d'aigües fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, construïda en acer inoxidable, amb una
potència de 0,75 kW.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EDN08 u Dipòsit enmagatzematge aigües fecals, Volum 6000 l, diàmetre 1740mm, longitud 2930 mm, diàmetre
canonades 200 mm

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EFA18442 m Tub de PVC de 50 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 superficialment

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

1 Generals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 50 mm, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

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

1 Canonades d'elevació d'aigües 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  INSTAL·LACIÓ VENTIL·LACIÓ

1 EEN01 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini i motor per a alimentació trifàsica.

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

1 Planta soterrani -1 3,000 3,000 C#
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2 Planta soterrani -2 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EEN02 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini de branques inclinables, motor per a alimentació trifàsica i
camisa curta, per treballar immers a 400°C durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3.

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EE52Q24AD9K0 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-10-M de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

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

1 Conducte impulsió SOT -1 128,740 128,740 C#*D#*E#*F#

2 Conducte extracció SOT -1 112,570 112,570 C#*D#*E#*F#

3 Conducte impulsió SOT -2 128,740 128,740 C#*D#*E#*F#

4 Conducte extracció SOT -2 112,570 112,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 482,620

4 EE52Q25AD9K1 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-12-M de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

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

1 Conducte impulsió SOT -1 3,762 3,762 C#*D#*E#*F#

2 Conducte extracció SOT -1 9,350 9,350 C#*D#*E#*F#

3 Conducte impulsió SOT -2 3,762 3,762 C#*D#*E#*F#

4 Conducte extracció SOT -2 9,350 9,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,224

5 EEN11 u Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer
galvanitzat, de 600x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge
de xapa d'acer galvanitzat.

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

1 Conductor impulsió SOT -1 66,000 66,000 C#

2 Conductor extracció SOT -1 32,000 32,000 C#

3 Conductor impulsió SOT -2 66,000 66,000 C#

4 Conductor extracció SOT -2 32,000 32,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

6 EEN03 u Sistema de detecció automàtica de monòxid de carboni (CO) format per central de 2 zones de detecció, 19
detectors de monòxid de carboni, i canalització amb tub de protecció col·locat superficialment.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS

1 EEN05 u Sistema de detecció i alarma, convencional, format per central de detecció automàtica d'incendis de 2 zones de
detecció, 72 detectors termovelocimètrics, 6 detectors òptics de fums, 6 polsadors d'alarma, 2 sirenes interiors i
canalització de protecció fix en superfície amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.

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

1 Planta soterrani -1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEN04 u Sistema de detecció i alarma, convencional, format per central de detecció automàtica d'incendis de 2 zones de
detecció, 77 detectors termovelocimètrics, 6 detectors òptics de fums, 6 polsadors d'alarma, 2 sirenes interiors i
canalització de protecció fix en superfície amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS

1 EGN15 u Ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 3 parades, 1000 kg de càrrega nominal, amb capacitat per
a 10 persones, nivell bàsic d'acabat en cabina de 1100x1400x2200 mm, maniobra col·lectiva de baixada, portes
interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer per pintar de 800x2000 mm.

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

1 Accés sud-oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Accés nord-est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 09  IMPERMEABILIZACIÓ

1 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2
de betum asfàltic B-60/70

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Impermeabilització superfície 4.062,230 4.062,230 C#

TOTAL AMIDAMENT 4.062,230

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 10  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  XARXA ELÈCTRICA

1 KG1Y2010 u Desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d''emplaçament

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

1 Comptadors elèctrics 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 L21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica enterrada, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Desmuntatge línia elèctrica 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 EG1M1322 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment

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

1 Distribució comptadors en superficie 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2 i col·locat en muntatge aeri entre
suports per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7

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

1 Cablejat 96,000 96,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 EG21251H 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 roscada i
muntat superficialment per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7.

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

1 Tub per a cablejat 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 10  SERVEIS AFECTATS
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Titol 3 02  ENLLUMENAT

1 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2 i col·locat en muntatge aeri entre
suports per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7

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

1 Cablejat aeri (Zona sud) 79,000 79,000 C#

2 Cabelajt aeri (Zona nord) 88,000 88,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 167,000

2 EG21251H 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 roscada i
muntat superficialment per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7.

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

1 Tub aeri (Zona sud) 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

2 Tub aeri (Zona nord) 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 11  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 01  PAVIMENTACIÓ PLAÇA CENTRAL

1 G7B451E0C72X m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir.
Article: ref. 710431 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA

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

1 Superfície 854,000 854,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 854,000

2 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Subbase de sauló 217,600 217,600 C#

TOTAL AMIDAMENT 217,600

3 G9382561 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 18 cm d'espessor, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
16 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del
material al 97% del PM

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

1 Base formigonat anivellació 203,000 203,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

4 G9N02 m2 Panot llosa gran vulcano de color gris de 80x60x12 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície 1.127,970 1.127,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.127,970

5 G97546DA m Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Zona de contorn amb contacte panot 6,000 6,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 G9N03 m Llamborda de color gris 20x10cm, gruix de 8cm, col·locada amb morter 1:6

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

1 Contorns contacte amb sauló 150,000 150,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 11  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ CONTORN PLAÇA CENTRAL

1 G7B451E0C72X m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir.
Article: ref. 710431 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA

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

1 Superfície 1.171,410 1.171,410 C#

TOTAL AMIDAMENT 1.171,410

2 G9N01 m3 Sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Sauló en contorn plaça 415,000 415,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 11  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 03  PAVIMENTACIÓ ZONA INFANTIL

1 G7B451E0C72X m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir.
Article: ref. 710431 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA

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

1 Superfície 165,000 165,000 C#
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TOTAL AMIDAMENT 165,000

2 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Subbase de sauló 67,500 67,500 C#

TOTAL AMIDAMENT 67,500

3 G9N05 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm d'espessor, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
16 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del
material al 97% del PM

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

1 Formigó d'anivellació 16,416 16,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,416

4 G9N06 m2 Paviment de rajola elàstica de seguretat i protecció davant de caigudes, de cautxú, color vermell, de
1000x500x40 mm, col·locat enganxant a la base cada rajola, amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent.

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

1 Superficié de cautxú 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 11  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 04  PAVIMENTACIÓ ZONA DE PASSEIG

1 G7B451E0C72X m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir.
Article: ref. 710431 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA

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

1 Superfície 1.200,000 1.200,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

2 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Subbase de sauló 395,000 395,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

3 G9382561 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 18 cm d'espessor, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
16 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del
material al 97% del PM

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

1 Base formigonat anivellació 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 175,000

4 G9E1511A m2 Paviment de panot per a vorera blanc-gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

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

1 Superfície 1.748,000 1.748,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.748,000

5 G9N03 m Llamborda de color gris 20x10cm, gruix de 8cm, col·locada amb morter 1:6

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

1 Contorns contacte amb sauló 48,000 48,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 11  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 05  PAVIMENTACIÓ TRAM AV. CASTELLAR

1 G9N07 m2 Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats per dia) i categoria
d'explanada E3 (CBR >= 20), pavimentada amb llamborda de granit Blanc Berrocal, 20x10x8 cm, amb acabat
netaja amb raig de sorra en la cara vista i la resta serrades, aparellat a espiga per a tipus de col·locació flexible,
sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les
llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre
ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de
granulometria compresa entre 0 i 2 mm.

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

1 Superfície pavimentació llambordes 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 11  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  ENLLUMENAT

1 GHN01 u Col·locació enllumenat existent de columna, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2 i col·locat en muntatge aeri entre
suports per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7

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

1 Urbanització 510,000 510,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 510,000
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3 EG21251H 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 roscada i
muntat superficialment per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7.

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

1 Urbanització 510,000 510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 11  URBANITZACIÓ
Titol 3 04  PLANTACIÓ I JARDINERIA

1 EPJ01 u Arbre plàtan d'ombra (Platanus x hispanica), subministrat en contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 EPJ02 u Palmera excelsa (Trachycarpus fortunei) de procedència nacional, de 3 a 4 m d'alçària, subministrat amb mota.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 EPJ03 u Palmera Margalló, bargalló (Chamaerop humilis) de procedència nacional, de 2 a 3 m d'alçària, subministrat
amb mota.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

4 EPJ04 m3 Aportació de terra vegetal, subministrada en sacs i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
miniretroexcavadora.

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

1 Jardinera corten 1 24,000 24,000 C#

2 Jardinera corten 2 71,000 71,000 C#

3 Jardinera corten 3 40,300 40,300 C#

4 Jardinera corten 4 24,310 24,310 C#

5 Jardinera corten 5 14,620 14,620 C#

6 Jardinera corten 6 21,000 21,000 C#

7 Jardinera corten 7 16,770 16,770 C#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

5 EPJ05 m Jardinera acer patinable (corten), de 1,3 m de llargada i 10 mm de gruix.

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

1 Jardinera corten 1 17,000 17,000 C#

2 Jardinera corten 2 38,000 38,000 C#

3 Jardinera corten 3 33,000 33,000 C#

4 Jardinera corten 4 23,000 23,000 C#

5 Jardinera corten 5 28,000 28,000 C#

6 Jardinera corten 6 25,000 25,000 C#

7 Jardinera corten 7 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 183,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 11  URBANITZACIÓ
Titol 3 05  ESTRUCTURES I MOBILIARI URBÀ

1 GQ224010 u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 FQ132122 u Col·locació banc de formigó gris existent, d'1,5 m de llargària, sense respatller, col·locat encastat a terra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FQ115HA3 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 230 cm de llargària, amb 8 llistons de 5,5x3,0 cm, sense
respatller , cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 FQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 65 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

5 GQN01 u Conjunt de jocs infantils, solució clàssica ´´Benito Urban´´, per a 164 m² d'àrea d'ocupació, compost per exercici
amb xarxa, model Exercici amb Xarxa; tobogan, model Tobogan el Núvol; gronxador, model Gronxador Mig Inox
2 seients; 2 balancins, model Molla Burriquet i model Molla Cargol de Mar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals
fixats  amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m

AMIDAMENT DIRECTE 61,000

7 GQN02 u Construcció d'edicle de tancament d'escala de 5,2m x 5,2m, amb perfileria d'acer inoxidable, i vidre laminat,
inclos enllumenat, porta d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment acabat. Inclou la impermeabilització
de la base.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GQN03 u Construcció d'edicle de tancament d'escala de 7,6m x 5,2m, amb perfileria d'acer inoxidable, i vidre laminat,
inclos enllumenat, porta d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment acabat. Inclou la impermeabilització
de la base.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GQN04 u Muntatge elements equipament fix, de 5t com a màxim de pes i a una alçària màxima de 5m, amb mitjans
manuals i mecàncs.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 12  SENYALITZACIONS HORITZONTALS I VERTICAL
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Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

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

1 Planta soterrani -1 1.283,400 1.283,400 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 1.405,000 1.405,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.688,400

2 EBN1 u Formació fletxa de direcció recte segons plànol, sobre paviment, amb pintura no relfectora per a senyalització.

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

1 Planta soterrani -1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 EBN2 u Formació fletxa de direcció recte més gir segons plànol, sobre paviment, amb pintura no relfectora per a
senyalització.

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

1 Planta soterrani -1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 EBN3 u Formació simbol cedeix el pas, més linia discontinua, segons plànol, sobre paviment, amb pintura no relfectora
per a senyalització.

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

1 Planta soterrani -1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EBN4 u Formació fletxa de direcció gir segons plànol, sobre paviment, amb pintura no relfectora per a senyalització.

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EBN5 u Formació fletxa direcció recte més girs esquerra i dreta.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EBN6 u Formació numeració de places, amb pintura no reflectora de color per a senyalització.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Places d'aparcament 327,000 327,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,000

8 EBN7 u Formació simbol plaça de minusvàlid o plaça d'aparcament de motocicletes, amb pintura no relfectora per a
senyalització

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

1 Planta soterrani -1 (PMR) 7,000 7,000 C#

2 Planta soterrani -2 (PMR) 5,000 5,000 C#

3 Planta soterrani -1 (PM) 3,000 3,000 C#

4 Planta soterrani -2 (PM) 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 12  SENYALITZACIONS HORITZONTALS I VERTICAL
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB12261 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Rampa d'accés aparcament 5,000 5,000 C#

2 Rampa sortida aparcament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta soterrani -1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

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

5 Superficiament prohibit accés tram
Av. Castellar

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

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 GBB12361 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Senyal stop (Carrer Av. Castellar) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Senyal stop (Sortida de l'aparcament) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Placa sota senyal de transit informatiu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7 cm, amb suport,
fixada mecànicament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani -1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani -2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 GBB22821 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 45x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Senyal presencia aparcament P 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 Base subjecció senyals verticals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/5/2013 Pàg.: 1

4J11D1AAP-1 m Escomesa a la xarxa pública de subministrament de aigua sanitaria, amb tub de coure
semidur de diàmetre PE25 mm i 1.2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2
d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació
dels espais buits entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la reposició del
paviment

52,34 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

E221G422P-2 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de més de 6 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

4,22 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E222B653P-3 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb compressor i amb les terres deixades a la vora

29,09 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

E242206AP-4 m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocador autoritzat, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclòs permisos i canòn
d'abocada.

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E2R4506AP-5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclòs permisos i canòn d'abocada.

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E3C51KH4P-6 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

119,11 €

(CENT DINOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E3CB4000P-7 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E3CDC100P-8 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (inclou desencofrat) 24,75 €

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

E3GZ1000P-9 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.800,00 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)

E3GZA1A3P-10 m2 Repicat per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals de pantalles
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

9,87 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/5/2013 Pàg.: 2

E3GZU300P-11 m Perforació d'ancoratge per a mur pantalla, inclòs perforació de pantalla i terreny 42,44 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E3GZU500P-12 u Ancoratge i tesat d'ancoratge de mur pantalla 106,63 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E3Z112P1P-13 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

11,25 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E45C1AH4P-14 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

101,67 €

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E45CABH4P-15 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

107,01 €

(CENT SET EUROS AMB UN CENTIMS)

E4BCDAJJP-16 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller

11,66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

E4DCBD02P-17 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

66,29 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

E4F01P-18 m3 Reblert de formigó en massa HM-20/P/20/I 85,85 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

E4P118A5P-19 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x60 cm, de 10 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, per a
cargolar a la base, col·locat amb grua

715,76 €

(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

E4PA4349P-20 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 30 cm del nervi 40 cm
d'alçària del taló i 70 cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 640 a 750 kNm,
col·locada

115,24 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E4PA443HP-21 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 35 cm del nervi 70 cm
d'alçària del taló i 110 cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 1420 a 1900 kNm,
col·locada

122,18 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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E4PN01P-22 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 30 + 8 cm i amb un moment flector
últim màxim de 145 kN·m, recolzat directament; replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç
amb recolzaments i capa de compressió de formigó armat, realitzats amb formigó
HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, acer B 500 SD, quantia 9,5 kg/m², i
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; alçària lliure de planta
de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars.

90,21 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

E4PN03P-23 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 40 + 10 cm i amb un moment últim
màxim de 331 kN·m/m, recolzat directament; replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç
amb recolzaments i capa de compressió de formigó armat, realitzats amb formigó
HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, acer B 500 SD, quantia 17,27
kg/m², i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; alçària lliure
de planta d'entre 4 i 5 m. Sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars.

106,11 €

(CENT SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E4PQU001P-24 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície
superior acabada amb corindó

78,04 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E619176KP-25 m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, maó foradat llis de 250x135x50 mm, de morter de
ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

118,01 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB UN CENTIMS)

E619B56KP-26 m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x70 mm, de morter de
ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

61,53 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E619M6AKP-27 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, maó foradat llis de 200x120x90 mm, de morter de
ciment , categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

68,75 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

E81121D2P-28 m2 Arrebossat i pintura plàstica, a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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E894J240P-29 m2 Pintat de pilar i paret interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

11,63 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E9B212HNP-30 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

70,61 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

E9C1133AP-31 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
interior (Escales d'accés)

24,07 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

E9C1243AP-32 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
interior normal

22,88 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E9M1111MP-33 m2 Paviment continu multicapa de resines tipus poliuretà amb quars, amb 1 capa d'imprimació, 1
capa base i 1 capa d'acabat.

28,42 €

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

E9Z3U010P-34 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb
neteja prèvia i preparació de la superfície

11,34 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

EAF3KE3CP-35 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra
aproximat de 210x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

528,84 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EAFA2104P-36 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, amb pany de
cop i clau

186,57 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EAFAA904P-37 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una
fulla superior de xarnera, per a un buit d'obra aproximat de 150x250 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, amb pany de cop i clau

601,18 €

(SIS-CENTS UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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EAQD2286P-38 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb pany de clau

99,95 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

EB12U010P-39 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20
mm cada 150 cms i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2
mm de gruix, ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165l

86,25 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EB12U040P-40 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants de
perfil T 70-8 d'acer, d'1,3 m d'alçària, separats 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb
perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport de vidre, i plafóns de 100 cm d'alçària de
vidre laminar 6+6, ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb
visos metàl·lics

98,22 €

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

EB926U71P-41 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7
cm, amb suport, fixada mecànicament

27,10 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

EBA1G130P-42 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EBN1P-43 u Formació fletxa de direcció recte segons plànol, sobre paviment, amb pintura no relfectora
per a senyalització.

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EBN2P-44 u Formació fletxa de direcció recte més gir segons plànol, sobre paviment, amb pintura no
relfectora per a senyalització.

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

EBN3P-45 u Formació simbol cedeix el pas, més linia discontinua, segons plànol, sobre paviment, amb
pintura no relfectora per a senyalització.

9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EBN4P-46 u Formació fletxa de direcció gir segons plànol, sobre paviment, amb pintura no relfectora per a
senyalització.

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EBN5P-47 u Formació fletxa direcció recte més girs esquerra i dreta. 9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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EBN6P-48 u Formació numeració de places, amb pintura no reflectora de color per a senyalització. 4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EBN7P-49 u Formació simbol plaça de minusvàlid o plaça d'aparcament de motocicletes, amb pintura no
relfectora per a senyalització

5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

ED111E71P-50 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,52 €

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

ED111E81P-51 m Desguàs d'aigües superficials amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,95 €

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

ED353565P-52 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 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

151,49 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

ED51AN1P-53 u Canaleta prefabricada de PVC, de 5000 mm de longitud, 400 mm d'ample i 130 mm d'alt amb
reixeta de garatge de ferro colat, classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, de 5000
mm de longitud i 400 mm d'ample.

194,60 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

ED51ADJ1P-54 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada
fixacions mecàniques

28,38 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EDN01P-55 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat

33,00 €

(TRENTA-TRES EUROS)

EDN02P-56 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior.

55,94 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EDN05P-57 u Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 mm, tres entrades (Ø
110 mm / Ø 160 mm) i una sortida de Ø 110 mm /Ø 160 mm.

125,47 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EDN07P-58 u Conjunt de dues bombes iguals en funcionament alternatiu, sent cadascuna d'elles una
bomba submergible per exhauriment d'aigües fecals amb cossos en suspensió o
filamentosos, construïda en acer inoxidable, amb una potència de 0,75 kW.

1.469,69 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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EDN08P-59 u Dipòsit enmagatzematge aigües fecals, Volum 6000 l, diàmetre 1740mm, longitud 2930 mm,
diàmetre canonades 200 mm

1.800,18 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EE52Q24AD9K0P-60 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-10-M de la sèrie Acer
Galvanitzat d'AIR TUB

39,85 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EE52Q25AD9K1P-61 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-12-M de la sèrie Acer
Galvanitzat d'AIR TUB

42,65 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EEN01P-62 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini i motor per a alimentació trifàsica. 2.367,98 €

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EEN02P-63 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini de branques inclinables, motor per a
alimentació trifàsica i camisa curta, per treballar immers a 400°C durant dues hores, segons
UNE-EN 12101-3.

3.462,00 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

EEN03P-64 u Sistema de detecció automàtica de monòxid de carboni (CO) format per central de 2 zones
de detecció, 19 detectors de monòxid de carboni, i canalització amb tub de protecció col·locat
superficialment.

4.269,32 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EEN04P-65 u Sistema de detecció i alarma, convencional, format per central de detecció automàtica
d'incendis de 2 zones de detecció, 77 detectors termovelocimètrics, 6 detectors òptics de
fums, 6 polsadors d'alarma, 2 sirenes interiors i canalització de protecció fix en superfície
amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.

9.367,18 €

(NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EEN05P-66 u Sistema de detecció i alarma, convencional, format per central de detecció automàtica
d'incendis de 2 zones de detecció, 72 detectors termovelocimètrics, 6 detectors òptics de
fums, 6 polsadors d'alarma, 2 sirenes interiors i canalització de protecció fix en superfície
amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.

8.643,77 €

(VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

EEN11P-67 u Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 600x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de
20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat.

276,37 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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EF217211P-68 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

24,90 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EF219211P-69 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 50 mm, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

40,30 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

EF5263B1P-70 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

7,29 €

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EF5293B1P-71 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

9,50 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EFA18442P-72 m Tub de PVC de 50 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 superficialment

8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EFB15655P-73 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EFB19425P-74 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

18,36 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EFQ3245KP-75 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

EFQ3247KP-76 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,15 €

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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EG11UB25P-77 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A,
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els
fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció
IP43 IK09

233,45 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EG151D22P-78 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

22,65 €

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

EG1AU010P-79 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

324,38 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EG1M1322P-80 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,
per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment

186,82 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EG1PUA16P-81 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T20 per a subministrament trifàsic individual superior
a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 440 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

495,53 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EG21251HP-82 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 roscada i muntat superficialment per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7.

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EG2DF6HBP-83 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm
i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

54,67 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EG31V70AP-84 m Conductor enllumenat d'emergència i alimentació de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb
neutre fiador de 4x16 mm2 i col·locat en muntatge aeri entre suports, amb grau de protecció
7.

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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EG31V80AP-85 m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2 i col·locat en
muntatge aeri entre suports per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de
protecció 7

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EG621LCUP-86 u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

123,18 €

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

EG62D1AJP-87 u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

11,72 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

EG633151P-88 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu econòmic, encastada

11,53 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EGC51500P-89 u SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic
de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic,
by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors
de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega

3.772,65 €

(TRES MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EGN003P-90 u Lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 36 W. 45,65 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EGN01P-91 u Lluminària, de 1576x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 58 W. 69,81 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

EGN02P-92 u Lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58 W. 53,31 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EGN04P-93 u Aplic de pared, de 37x40x1600 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de 49 W. 144,91 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EGN15P-94 u Ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 3 parades, 1000 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 10 persones, nivell bàsic d'acabat en cabina de 1100x1400x2200 mm,
maniobra col·lectiva de baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer per pintar de 800x2000 mm.

17.279,82 €

(DISSET MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EH612324P-95 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 570 lúmens,
de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre.

112,45 €

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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EJ13B212P-96 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,
col·locat amb suports murals

51,00 €

(CINQUANTA-UN EUROS)

EJ14B21QP-97 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

148,04 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EJ2ZB114P-98 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 15 mm, amb pom, col·locada
encastada

15,71 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EJ2ZB174P-99 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 22 mm, amb pom, col·locada
encastada

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EJ33B7PGP-100 u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 11,24 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

EJ36B7NGP-101 u Sifó de botella per a inodor mural, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC 8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

EJM15040P-102 u Comptador d'aigua electrònic per al subministrament d'aigua freda sanitària i boques
d'incendi d'extinció. Classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 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

407,53 €

(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EJN001P-103 u Escomesa per a instal·lació d'aigua d'incendis amb tub de coure semidur de diàmetre 63 mm
i 1.2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic
soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els
elements, no inclou la obertura de la rasa ni la reposició del paviment

65,53 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EM23U010P-104 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a muntatge encastat, amb
armari i portes de material plàstic, allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a
un extintor de 6 kg, totalment instal·lada, connectada i provada, inclós part proporcional
d´accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

494,17 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EM31351JP-105 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

129,05 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
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EM31U006P-106 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat

91,71 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EN8343E4P-107 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 15 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

17,88 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EPJ01P-108 u Arbre plàtan d'ombra (Platanus x hispanica), subministrat en contenidor. 86,44 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EPJ02P-109 u Palmera excelsa (Trachycarpus fortunei) de procedència nacional, de 3 a 4 m d'alçària,
subministrat amb mota.

782,44 €

(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EPJ03P-110 u Palmera Margalló, bargalló (Chamaerop humilis) de procedència nacional, de 2 a 3 m
d'alçària, subministrat amb mota.

377,44 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EPJ04P-111 m3 Aportació de terra vegetal, subministrada en sacs i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
miniretroexcavadora.

39,58 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EPJ05P-112 m Jardinera acer patinable (corten), de 1,3 m de llargada i 10 mm de gruix. 100,38 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EPN01P-113 u Instal·lació de sistema d'esgotament d'aigües, amb bomba submergible de pou de 10 m³/h,
en micropou de bombament de 180 mm de diàmetre i fins a 10 m de profunditat.

1.131,08 €

(MIL  CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

F2192C06P-114 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F2194JK5P-115 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,78 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

F2194XL5P-116 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

F21Q1231P-117 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

19,34 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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F21Q2501P-118 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F2R4506AP-119 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FQ115HA3P-120 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 230 cm de llargària, amb 8 llistons de
5,5x3,0 cm, sense respatller , cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior, col·locat amb fixacions mecàniques

981,86 €

(NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FQ11GC10P-121 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 65 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb
fixacions mecàniques

191,92 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FQ132122P-122 u Col·locació banc de formigó gris existent, d'1,5 m de llargària, sense respatller, col·locat
encastat a terra

46,06 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)

FR9AUA80P-123 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta
encastats en dau de formigó cada 2m

106,73 €

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

G2144301P-124 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

46,09 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

G21R1002P-125 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió 43,79 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

G26S1P-126 m Micropou de bombament provisional, de fins a 5 m de profunditat, realitzat amb tub d'acer de
180 mm de diàmetre.

270,00 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS)

G3G5288KP-127 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament
amb formigó HA-45/L/20/IIIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots
inclòs

173,82 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/5/2013 Pàg.: 14

G3GB4100P-128 kg Armadura per a pantalles AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G3GZ2400P-129 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària 65,07 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

G3GZKGDDBQWP-130 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de
pi i armat amb acer B400SD ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

159,78 €

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

G4531AG3P-131 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

116,38 €

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

G4B33101BQW9P-132 kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie
CELSAFER de CELSA

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G7821110P-133 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica
tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

10,98 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G7B451E0C72XP-134 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir. Article: ref. 710431 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

G922101FP-135 m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,21 €

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

G9382561P-136 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 18 cm d'espessor, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 16 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment,
col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM

79,14 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

G97546DAP-137 m Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 8 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,75 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

G9E1511AP-138 m2 Paviment de panot per a vorera blanc-gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,71 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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G9N01P-139 m3 Sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 22,28 €

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

G9N02P-140 m2 Panot llosa gran vulcano de color gris de 80x60x12 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra.

35,37 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

G9N03P-141 m Llamborda de color gris 20x10cm, gruix de 8cm, col·locada amb morter 1:6 20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

G9N05P-142 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm d'espessor, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 16 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment,
col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM

57,90 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G9N06P-143 m2 Paviment de rajola elàstica de seguretat i protecció davant de caigudes, de cautxú, color
vermell, de 1000x500x40 mm, col·locat enganxant a la base cada rajola, amb adhesiu
especial de poliuretà bicomponent.

47,41 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

G9N07P-144 m2 Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats
per dia) i categoria d'explanada E3 (CBR >= 20), pavimentada amb llamborda de granit Blanc
Berrocal, 20x10x8 cm, amb acabat netaja amb raig de sorra en la cara vista i la resta
serrades, aparellat a espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5
a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el
paviment amb safata vibrant, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells
una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i
de granulometria compresa entre 0 i 2 mm.

78,49 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

GBB12261P-145 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

81,03 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

GBB12361P-146 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

103,34 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

GBB22501P-147 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 126,84 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

GBB22821P-148 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 45x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

120,12 €

(CENT VINT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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GBBZA001P-149 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

95,80 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

GG142902P-150 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment, amb grau de protecció IP.43 / IK.07

158,11 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GHN01P-151 u Col·locació enllumenat existent de columna, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

85,26 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

GQ224010P-152 u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb pintura color negre forja, de
40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

545,22 €

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

GQN01P-153 u Conjunt de jocs infantils, solució clàssica ´´Benito Urban´´, per a 164 m² d'àrea d'ocupació,
compost per exercici amb xarxa, model Exercici amb Xarxa; tobogan, model Tobogan el
Núvol; gronxador, model Gronxador Mig Inox 2 seients; 2 balancins, model Molla Burriquet i
model Molla Cargol de Mar.

9.308,50 €

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

GQN02P-154 u Construcció d'edicle de tancament d'escala de 5,2m x 5,2m, amb perfileria d'acer inoxidable, i
vidre laminat, inclos enllumenat, porta d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment
acabat. Inclou la impermeabilització de la base.

22.107,74 €

(VINT-I-DOS MIL  CENT SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

GQN03P-155 u Construcció d'edicle de tancament d'escala de 7,6m x 5,2m, amb perfileria d'acer inoxidable, i
vidre laminat, inclos enllumenat, porta d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment
acabat. Inclou la impermeabilització de la base.

29.039,91 €

(VINT-I-NOU MIL TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

GQN04P-156 u Muntatge elements equipament fix, de 5t com a màxim de pes i a una alçària màxima de 5m,
amb mitjans manuals i mecàncs.

175,10 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

IFB26452P-157 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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K21H1641P-158 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

78,02 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

K21QU200P-159 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges

85,08 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

KG1Y2010P-160 u Desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d''emplaçament 34,49 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

L21GU006P-161 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica enterrada, conductors de coure o alumini,
amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35
mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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P-1 4J11D1AA m Escomesa a la xarxa pública de subministrament de aigua sanitaria, amb tub de coure
semidur de diàmetre PE25 mm i 1.2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2
d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació
dels espais buits entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la reposició del
paviment

52,34 €

Altres conceptes 52,34000 €

P-2 E221G422 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de més de 6 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

4,22 €

Altres conceptes 4,22000 €

P-3 E222B653 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb compressor i amb les terres deixades a la vora

29,09 €

Altres conceptes 29,09000 €

P-4 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocador autoritzat, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclòs permisos i canòn
d'abocada.

7,70 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-5 E2R4506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclòs permisos i canòn d'abocada.

7,70 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-6 E3C51KH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

119,11 €

B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m 101,51400 €

Altres conceptes 17,59600 €

P-7 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Altres conceptes 1,21449 €

P-8 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (inclou desencofrat) 24,75 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07530 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,21182 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

Altres conceptes 20,88786 €

P-9 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.800,00 €

Altres conceptes 4.800,00000 €

P-10 E3GZA1A3 m2 Repicat per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals de pantalles
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

9,87 €
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Altres conceptes 9,87000 €

P-11 E3GZU300 m Perforació d'ancoratge per a mur pantalla, inclòs perforació de pantalla i terreny 42,44 €

Altres conceptes 42,44000 €

P-12 E3GZU500 u Ancoratge i tesat d'ancoratge de mur pantalla 106,63 €

B4A71103 u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 1000 kN com a màxim 92,43000 €

Altres conceptes 14,20000 €

P-13 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,25 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,56250 €

Altres conceptes 4,68750 €

P-14 E45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

101,67 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 82,02840 €

Altres conceptes 19,64160 €

P-15 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

107,01 €

B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 85,18020 €

Altres conceptes 21,82980 €

P-16 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller

11,66 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02160 €

Altres conceptes 11,63840 €

P-17 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

66,29 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 8,97000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57112 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31015 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15060 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

Altres conceptes 53,93752 €

P-18 E4F01 m3 Reblert de formigó en massa HM-20/P/20/I 85,85 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 64,17840 €

Altres conceptes 21,67160 €

P-19 E4P118A5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x60 cm, de 10 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, per a
cargolar a la base, col·locat amb grua

715,76 €
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B4P118A5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x40 cm, de 10 650,80000 €

Altres conceptes 64,96000 €

P-20 E4PA4349 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 30 cm del nervi 40 cm
d'alçària del taló i 70 cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 640 a 750 kNm,
col·locada

115,24 €

B4PA4349 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, de 30 cm d'amplària 108,07000 €

Altres conceptes 7,17000 €

P-21 E4PA443H m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 35 cm del nervi 70 cm
d'alçària del taló i 110 cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 1420 a 1900 kNm,
col·locada

122,18 €

B4PA443H m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, de 40 cm d'amplària 115,01000 €

Altres conceptes 7,17000 €

P-22 E4PN01 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 30 + 8 cm i amb un moment flector
últim màxim de 145 kN·m, recolzat directament; replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç
amb recolzaments i capa de compressió de formigó armat, realitzats amb formigó
HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, acer B 500 SD, quantia 9,5 kg/m², i
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; alçària lliure de planta
de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars.

90,21 €

B4PN01 m2 Llosa alveolar prefabricada de formigó pretesat de 30cm de cantell i 120 cm d'amplada 50,50000 €

B4PN02 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en peça per a recolzament de placa prefabricad 2,64000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 5,79500 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B5 1,52950 €

B065710B m3 Formigó HA-30/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, am 6,59160 €

Altres conceptes 23,15390 €

P-23 E4PN03 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 40 + 10 cm i amb un moment últim
màxim de 331 kN·m/m, recolzat directament; replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç
amb recolzaments i capa de compressió de formigó armat, realitzats amb formigó
HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, acer B 500 SD, quantia 17,27
kg/m², i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; alçària lliure
de planta d'entre 4 i 5 m. Sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars.

106,11 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B5 1,52950 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 10,53470 €

B065710B m3 Formigó HA-30/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, am 8,05640 €

B4PN03 m2 Llosa alveolar prefabricada de formigó pretesat de 40 cm de cantell i 120 cm d'amplad 68,40000 €
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B4PN02 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en peça per a recolzament de placa prefabricad 2,64000 €

Altres conceptes 14,94940 €

P-24 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície
superior acabada amb corindó

78,04 €

B4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfí 36,39000 €

Altres conceptes 41,65000 €

P-25 E619176K m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, maó foradat llis de 250x135x50 mm, de morter de
ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

118,01 €

B0E11556 u Maó massís llis de morter de ciment de 285x135x50 mm, de cara vista,gris, categoria I 7,28857 €

Altres conceptes 110,72143 €

P-26 E619B56K m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x70 mm, de morter de
ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

61,53 €

B0E14176 u Maó foradat llis de morter de ciment de 300x150x70 mm, de cara vista,gris, categoria I 25,07112 €

Altres conceptes 36,45888 €

P-27 E619M6AK m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, maó foradat llis de 200x120x90 mm, de morter de
ciment , categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

68,75 €

B0E17C91 u Maó foradat llis de morter de ciment de 200x120x90 mm, de cara vista, categoria I, se 8,48000 €

Altres conceptes 60,27000 €

P-28 E81121D2 m2 Arrebossat i pintura plàstica, a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat

28,53 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,68932 €

Altres conceptes 26,84068 €

P-29 E894J240 m2 Pintat de pilar i paret interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

11,63 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,68932 €

Altres conceptes 9,94068 €

P-30 E9B212HN m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

70,61 €

B0G11C04 m2 Pedra gres serrada i sense polir preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quat 50,68350 €

Altres conceptes 19,92650 €

P-31 E9C1133A m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
interior (Escales d'accés)

24,07 €
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B9C11331 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu mitjà, per a ús interior normal 11,92880 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,36425 €

Altres conceptes 10,77695 €

P-32 E9C1243A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
interior normal

22,88 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,36425 €

B9C12431 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior normal 11,75200 €

Altres conceptes 9,76375 €

P-33 E9M1111M m2 Paviment continu multicapa de resines tipus poliuretà amb quars, amb 1 capa d'imprimació, 1
capa base i 1 capa d'acabat.

28,42 €

B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment contin 5,99760 €

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment co 3,25920 €

B9M111A0 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a pavime 2,00340 €

Altres conceptes 17,15980 €

P-34 E9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb
neteja prèvia i preparació de la superfície

11,34 €

B89ZU201 kg Pintura antilliscant 1,21400 €

Altres conceptes 10,12600 €

P-35 EAF3KE3C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra
aproximat de 210x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

528,84 €

BAF3C2AC m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre b 123,39810 €

BAF3863C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre ba 373,13640 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,41700 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,19750 €

Altres conceptes 23,69100 €

P-36 EAFA2104 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, amb pany de
cop i clau

186,57 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,42060 €

BAFA2104 m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla bate 163,54500 €

Altres conceptes 17,13940 €
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P-37 EAFAA904 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una
fulla superior de xarnera, per a un buit d'obra aproximat de 150x250 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, amb pany de cop i clau

601,18 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,56140 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,90450 €

BAFAA404 m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles b 568,83750 €

Altres conceptes 24,87660 €

P-38 EAQD2286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb pany de clau

99,95 €

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent amb pany de cla 18,76000 €

BAQD2286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de grui 55,02000 €

Altres conceptes 26,17000 €

P-39 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20
mm cada 150 cms i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2
mm de gruix, ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165l

86,25 €

BB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodo de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 61,02000 €

Altres conceptes 25,23000 €

P-40 EB12U040 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants de
perfil T 70-8 d'acer, d'1,3 m d'alçària, separats 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb
perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport de vidre, i plafóns de 100 cm d'alçària de
vidre laminar 6+6, ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb
visos metàl·lics

98,22 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 15,88000 €

BB12IV02 m Barana  de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó D 40 mm, muntants de perfil 29,35000 €

BC151D11 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm d 27,73000 €

Altres conceptes 25,26000 €

P-41 EB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7
cm, amb suport, fixada mecànicament

27,10 €

BB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 6 20,07000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €

Altres conceptes 6,73000 €

P-42 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals

2,86 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,28750 €

Altres conceptes 2,57250 €

P-43 EBN1 u Formació fletxa de direcció recte segons plànol, sobre paviment, amb pintura no relfectora
per a senyalització.

4,89 €
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BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 4,02500 €

Altres conceptes 0,86500 €

P-44 EBN2 u Formació fletxa de direcció recte més gir segons plànol, sobre paviment, amb pintura no
relfectora per a senyalització.

6,62 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 5,75000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-45 EBN3 u Formació simbol cedeix el pas, més linia discontinua, segons plànol, sobre paviment, amb
pintura no relfectora per a senyalització.

9,49 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 8,62500 €

Altres conceptes 0,86500 €

P-46 EBN4 u Formació fletxa de direcció gir segons plànol, sobre paviment, amb pintura no relfectora per a
senyalització.

5,76 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 4,88750 €

Altres conceptes 0,87250 €

P-47 EBN5 u Formació fletxa direcció recte més girs esquerra i dreta. 9,49 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 8,62500 €

Altres conceptes 0,86500 €

P-48 EBN6 u Formació numeració de places, amb pintura no reflectora de color per a senyalització. 4,32 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 3,45000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-49 EBN7 u Formació simbol plaça de minusvàlid o plaça d'aparcament de motocicletes, amb pintura no
relfectora per a senyalització

5,18 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 4,31250 €

Altres conceptes 0,86750 €

P-50 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,52 €

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

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,46000 €

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 4,56250 €

Altres conceptes 12,41750 €

P-51 ED111E81 m Desguàs d'aigües superficials amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,95 €

BD13289B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 7,70000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 9,64000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,19000 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-52 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 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

151,49 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 13,80115 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,49406 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44415 €

B0111000 m3 Aigua 0,00222 €

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 23,96000 €

Altres conceptes 107,78842 €

P-53 ED51AN1 u Canaleta prefabricada de PVC, de 5000 mm de longitud, 400 mm d'ample i 130 mm d'alt amb
reixeta de garatge de ferro colat, classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, de 5000
mm de longitud i 400 mm d'ample.

194,60 €

BD515N03 u Canaleta prefabricada de PVC, de 5000 mm de longitud,400 mm d'ample i 130 mm d'a 51,86000 €

BD515N02 u Reixeta de garatge de ferro colat, classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, 92,00000 €

BD515N01 u Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 160 mm de di 28,20000 €

Altres conceptes 22,54000 €

P-54 ED51ADJ1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada
fixacions mecàniques

28,38 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,04000 €

BD515DJ1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 10,47000 €

Altres conceptes 16,87000 €

P-55 EDN01 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat

33,00 €

BDN01 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, 22,62000 €

Altres conceptes 10,38000 €

P-56 EDN02 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior.

55,94 €

BDN03 u Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular no 28,07700 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 20,70068 €

Altres conceptes 7,16232 €

P-57 EDN05 u Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 mm, tres entrades (Ø
110 mm / Ø 160 mm) i una sortida de Ø 110 mm /Ø 160 mm.

125,47 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,77744 €

BDN06 u Sistema modular d'elements de PVC, per a realització de pericó de pas, amb un cos d 97,71000 €

Altres conceptes 22,98256 €

P-58 EDN07 u Conjunt de dues bombes iguals en funcionament alternatiu, sent cadascuna d'elles una
bomba submergible per exhauriment d'aigües fecals amb cossos en suspensió o
filamentosos, construïda en acer inoxidable, amb una potència de 0,75 kW.

1.469,69 €

BDN10 u Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1 1/2´´. 39,94000 €

BDN11 u Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´. 15,60000 €
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BDN13 u Conducte d'impulsió d'aigües residuals realitzat amb tub de PVC per a pressió de 10 at 13,84000 €

BDN09 u Bomba submergible per exhauriment d'aigües fecals amb cossos en suspensió o filam 1.204,74000 €

BDN07 u Instal·lació de bomba submergible portàtil per exhauriment d'aigües en pericó soterrat i 30,00000 €

BDN08 u Accessoris per a instal·lació de bomba submergible portàtil per exhauriment d'aigües i 44,90000 €

BDN12 u Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i peces especials per a tub de 4,16000 €

Altres conceptes 116,51000 €

P-59 EDN08 u Dipòsit enmagatzematge aigües fecals, Volum 6000 l, diàmetre 1740mm, longitud 2930 mm,
diàmetre canonades 200 mm

1.800,18 €

BDN14 u Dipòsit enmagatzematge aigües fecals, Volum 6000 l, diàmetre 1740mm, longitud 293 1.735,00000 €

Altres conceptes 65,18000 €

P-60 EE52Q24AD m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-10-M de la sèrie Acer
Galvanitzat d'AIR TUB

39,85 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,85200 €

BE52Q240D9 m2 Conducte rectangular d'acer galvanitzat de gruix 1 mm unió metu, compleix la normativ 16,57000 €

Altres conceptes 22,42800 €

P-61 EE52Q25AD m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-12-M de la sèrie Acer
Galvanitzat d'AIR TUB

42,65 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,63900 €

BE52Q250D9 m2 Conducte rectangular d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm unió metu, compleix la norma 17,34000 €

Altres conceptes 24,67100 €

P-62 EEN01 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini i motor per a alimentació trifàsica. 2.367,98 €

BDN010 u Accessoris i elements de fixació de ventilador helicoïdal tubular. 418,46000 €

BDN011 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini, motor per a alimentació trifàsica a 40 1.732,71000 €

Altres conceptes 216,81000 €

P-63 EEN02 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini de branques inclinables, motor per a
alimentació trifàsica i camisa curta, per treballar immers a 400°C durant dues hores, segons
UNE-EN 12101-3.

3.462,00 €

BDN012 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini de branques inclinables, motor per a a 2.826,73000 €

BDN010 u Accessoris i elements de fixació de ventilador helicoïdal tubular. 418,46000 €

Altres conceptes 216,81000 €

P-64 EEN03 u Sistema de detecció automàtica de monòxid de carboni (CO) format per central de 2 zones
de detecció, 19 detectors de monòxid de carboni, i canalització amb tub de protecció col·locat
superficialment.

4.269,32 €

BMN05 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetr 181,05000 €

BMN04 m Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de 143,37000 €
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BMN03 u Detector de monòxid de carboni, format per un element sensible a les partícules de mo 1.550,97000 €

BMN02 u Central de detecció automàtica de monòxid de carboni, microprocessada de 2 zones d 462,54000 €

BMN01 u Material auxiliar per a instal·lacions de detecció i alarma. 1,58000 €

Altres conceptes 1.929,81000 €

P-65 EEN04 u Sistema de detecció i alarma, convencional, format per central de detecció automàtica
d'incendis de 2 zones de detecció, 77 detectors termovelocimètrics, 6 detectors òptics de
fums, 6 polsadors d'alarma, 2 sirenes interiors i canalització de protecció fix en superfície
amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.

9.367,18 €

BMN09 u Sirena electrònica, de color vermell, per muntatge interior, amb senyal acústica, alimen 71,58000 €

BMN01 u Material auxiliar per a instal·lacions de detecció i alarma. 1,58000 €

BMN06 u Bateria de 12 V i 7 Ah. 41,72000 €

BMN08 u Mòdul de supervisió de sirena o campana. 4,75000 €

BMN07 u Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones 195,55000 €

BMN11 u Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensi 135,96000 €

BMN12 u Detector termovelocimètric convencional, de ABS color blanc, format per un element s 1.054,13000 €

BMN13 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de 248,87000 €

BMN14 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetr 258,40000 €

BMN10 u Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell, protecc 69,84000 €

Altres conceptes 7.284,80000 €

P-66 EEN05 u Sistema de detecció i alarma, convencional, format per central de detecció automàtica
d'incendis de 2 zones de detecció, 72 detectors termovelocimètrics, 6 detectors òptics de
fums, 6 polsadors d'alarma, 2 sirenes interiors i canalització de protecció fix en superfície
amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.

8.643,77 €

BMN10 u Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell, protecc 69,84000 €

BMN01 u Material auxiliar per a instal·lacions de detecció i alarma. 1,58000 €

BMN06 u Bateria de 12 V i 7 Ah. 41,72000 €

BMN07 u Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones 195,55000 €

BMN09 u Sirena electrònica, de color vermell, per muntatge interior, amb senyal acústica, alimen 71,58000 €

BMN11 u Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensi 135,96000 €

BMN12 u Detector termovelocimètric convencional, de ABS color blanc, format per un element s 971,99000 €

BMN13 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de 246,00000 €

BMN14 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetr 255,00000 €

BMN08 u Mòdul de supervisió de sirena o campana. 4,75000 €

Altres conceptes 6.649,80000 €

P-67 EEN11 u Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 600x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de
20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat.

276,37 €
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BD1B01 u Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa 261,20000 €

Altres conceptes 15,17000 €

P-68 EF217211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

24,90 €

B0A71G00 u Abraçadora metàl·lica, de 35 mm de diàmetre interior 0,18810 €

BF217200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 32 mm, segons la norma DIN EN I 12,61740 €

BFW21710 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 32mm, per a rosc 1,41450 €

BFY21710 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 0,36000 €

Altres conceptes 10,32000 €

P-69 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 50 mm, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

40,30 €

BF219200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 50mm, segons la norma DIN EN I 18,81900 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a roscar 2,87400 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 52 mm de diàmetre interior 0,30160 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 0,80000 €

Altres conceptes 17,50540 €

P-70 EF5263B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

7,29 €

BFY526B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 15 mm de d 0,11500 €

BFW526B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar pe 0,15750 €

BF526300 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l 2,42760 €

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,10000 €

Altres conceptes 4,48990 €

P-71 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

9,50 €

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de d 0,15500 €

BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar pe 0,24300 €

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l 3,60060 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,12000 €

Altres conceptes 5,38140 €

P-72 EFA18442 m Tub de PVC de 50 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 superficialment

8,55 €

BFYA1840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de 0,13000 €

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

BFWA1840 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,67200 €
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BFA18440 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encol 0,86700 €

Altres conceptes 6,28600 €

P-73 EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,33 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 0,02000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exteri 0,83100 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,41820 €

Altres conceptes 6,06080 €

P-74 EFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

18,36 €

BFYB1942 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 0,19000 €

BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 6,52200 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 1,77480 €

Altres conceptes 9,87320 €

P-75 EFQ3245K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,02 €

BFQ3245A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 0,63240 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,02500 €

Altres conceptes 3,36260 €

P-76 EFQ3247K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,15 €

BFQ3247A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 0,75480 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,02500 €

Altres conceptes 3,37020 €

P-77 EG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A,
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els
fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció
IP43 IK09

233,45 €

BG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 2 166,50000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,88000 €
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Altres conceptes 56,07000 €

P-78 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

22,65 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 7,18000 €

Altres conceptes 15,18000 €

P-79 EG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

324,38 €

BG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en munt 292,98000 €

Altres conceptes 31,40000 €

P-80 EG1M1322 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,
per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment

186,82 €

BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 2,74000 €

BG1M1320 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x2 128,01000 €

Altres conceptes 56,07000 €

P-81 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T20 per a subministrament trifàsic individual superior
a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 440 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

495,53 €

BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T20 per a subministrament trifàsic individual su 428,25000 €

Altres conceptes 67,28000 €

P-82 EG21251H 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 roscada i muntat superficialment per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7.

2,57 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,55080 €

Altres conceptes 1,87920 €

P-83 EG2DF6HB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm
i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

54,67 €

BG2ZBAH0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplàr 20,02000 €

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçàri 4,25000 €
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BG2DF6H0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm 9,32000 €

BGY2ABH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amp 10,72000 €

Altres conceptes 10,36000 €

P-84 EG31V70A m Conductor enllumenat d'emergència i alimentació de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb
neutre fiador de 4x16 mm2 i col·locat en muntatge aeri entre suports, amb grau de protecció
7.

5,70 €

BG31V700 m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb coberta aïllant de polieti 3,60000 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-85 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25 mm2 i col·locat en
muntatge aeri entre suports per donar continuïtat a l'enllumenat existent, amb grau de
protecció 7

6,76 €

BG31V800 m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb coberta aïllant de polieti 4,66000 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-86 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

123,18 €

BG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, t 116,80000 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-87 EG62D1AJ u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

11,72 €

BG62D1AJ u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb c 4,01000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,30000 €

Altres conceptes 7,41000 €

P-88 EG633151 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu econòmic, encastada

11,53 €

BG633151 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb 5,15000 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-89 EGC51500 u SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic
de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic,
by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors
de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega

3.772,65 €

BGC51500 u SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic el 3.591,47000 €

Altres conceptes 181,18000 €

P-90 EGN003 u Lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 36 W. 45,65 €

BGE003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. 0,90000 €

BGE006 u Tub fluorescent TL de 36 W. 7,21000 €

BGE007 u Lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 36 W, amb cos d 20,48000 €

Altres conceptes 17,06000 €
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P-91 EGN01 u Lluminària, de 1576x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 58 W. 69,81 €

BGE003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. 0,90000 €

BGE002 u Tub fluorescent TL de 58 W. 18,04000 €

BGE001 u Lluminària, de 1576x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 58 W, amb co 34,61000 €

Altres conceptes 16,26000 €

P-92 EGN02 u Lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58 W. 53,31 €

BGE003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. 0,90000 €

BGE004 u Lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58 W, amb cos d 26,33000 €

BGE002 u Tub fluorescent TL de 58 W. 9,02000 €

Altres conceptes 17,06000 €

P-93 EGN04 u Aplic de pared, de 37x40x1600 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de 49 W. 144,91 €

BGE008 u Aplic de pared, de 37x40x1600 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de 49 W, amb cos 129,67000 €

BGE003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. 0,90000 €

BGE009 u Tub fluorescent T5 de 49 W. 6,21000 €

Altres conceptes 8,13000 €

P-94 EGN15 u Ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 3 parades, 1000 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 10 persones, nivell bàsic d'acabat en cabina de 1100x1400x2200 mm,
maniobra col·lectiva de baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer per pintar de 800x2000 mm.

17.279,82 €

EGN27 u Quadre i cable de maniobra per ascensor elèctric de passatgers de 1000 kg de càrreg 1.483,00000 €

EGN24 u Selector de parades per ascensor elèctric de passatgers, 1,00 m/s de velocitat. 227,16000 €

EGN32 u Amortidors de vall i contrapesos per ascensor elèctric de passatgers de 1000 kg de càr 632,57000 €

EGN31 u Botonera de pis amb acabats de qualitat bàsica, per ascensor de passatgers amb mani 74,48000 €

EGN28 u Limitador de velocitat i paracaigudes per ascensor elèctric de passatgers de 1000 kg d 899,26000 €

EGN29 u Grup tractor per ascensor elèctric de passatgers de 1000 kg de càrrega nominal, amb 3.590,12000 €

EGN25 u Recorregut de guies i cables de tracció per ascensor elèctric de passatgers de 1000 kg 1.908,96000 €

EGN30 u Botonera de cabina per ascensor de passatgers amb acabats de qualitat bàsica i mani 85,20000 €

EGN23 u Material auxiliar per a instal·lacions de transport. 36,00000 €

EGN22 u Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fixació i portalàmpades. 14,80000 €

EGN21 u Ganxo adossat al sostre, capaç de suportar suspès el mecanisme tractor. 37,00000 €

EGN20 u Instal·lació de línia telefònica en cabina d'ascensor. 110,76000 €

EGN26 u Porta d'ascensor de passatgers d'accés a pis, amb obertura automàtica, d'acer amb e 1.156,96000 €

EGN33 u Cabina amb acabats de qualitat bàsica, de 1100 mm d'amplada, 1400 mm de profundit 3.502,40000 €

Altres conceptes 3.521,15000 €

P-95 EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 570 lúmens,
de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre.

112,45 €
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BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 5 105,22000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €

Altres conceptes 6,73000 €

P-96 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,
col·locat amb suports murals

51,00 €

BJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt 38,79000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36625 €

Altres conceptes 11,84375 €

P-97 EJ14B21Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

148,04 €

BJ14B21Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blan 116,35000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17580 €

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

Altres conceptes 29,60320 €

P-98 EJ2ZB114 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 15 mm, amb pom, col·locada
encastada

15,71 €

BJ2ZBB11 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 15 mm, amb pom 6,92000 €

Altres conceptes 8,79000 €

P-99 EJ2ZB174 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 22 mm, amb pom, col·locada
encastada

17,23 €

BJ2ZBB71 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 22 mm, amb pom 8,44000 €

Altres conceptes 8,79000 €

P-100 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 11,24 €

BJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de 5,38000 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-101 EJ36B7NG u Sifó de botella per a inodor mural, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC 8,46 €

BJ36B7NG u Sifó de botella per a inodor mural, de PVC de diàmetre 110 mm, per a connectar al ra 2,60000 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-102 EJM15040 u Comptador d'aigua electrònic per al subministrament d'aigua freda sanitària i boques
d'incendi d'extinció. Classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 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

407,53 €

BJM15040 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 400,46000 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-103 EJN001 u Escomesa per a instal·lació d'aigua d'incendis amb tub de coure semidur de diàmetre 63 mm
i 1.2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic
soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els
elements, no inclou la obertura de la rasa ni la reposició del paviment

65,53 €
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Altres conceptes 65,53000 €

P-104 EM23U010 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a muntatge encastat, amb
armari i portes de material plàstic, allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a
un extintor de 6 kg, totalment instal·lada, connectada i provada, inclós part proporcional
d´accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

494,17 €

BM23U010 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre (BIE-25), per a muntatge encastat, am 415,41000 €

BMY2U010 u Part proporcional d'accessoris i petit material auxiliar de connexió i muntatge 11,44000 €

Altres conceptes 67,32000 €

P-105 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

129,05 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 119,79000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-106 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat

91,71 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 8,67000 €

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 1 65,09000 €

Altres conceptes 17,95000 €

P-107 EN8343E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 15 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

17,88 €

BN8343E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 15 mm de diàmetre n 14,74000 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-108 EPJ01 u Arbre plàtan d'ombra (Platanus x hispanica), subministrat en contenidor. 86,44 €

B03N03 u Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del t 29,00000 €

B03N02 m3 Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 1,85000 €

B03N01 kg Substrat vegetal fertilitzat. 0,00520 €

B0111000 m3 Aigua 0,04440 €

Altres conceptes 55,54040 €

P-109 EPJ02 u Palmera excelsa (Trachycarpus fortunei) de procedència nacional, de 3 a 4 m d'alçària,
subministrat amb mota.

782,44 €

B03N01 kg Substrat vegetal fertilitzat. 0,00520 €

B03N02 m3 Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 1,85000 €

B0111000 m3 Aigua 0,04440 €

B03N04 u Palmera excelsa (Trachycarpus fortunei) de procedència nacional, de 3 a 4 m d'alçària 725,00000 €

Altres conceptes 55,54040 €

P-110 EPJ03 u Palmera Margalló, bargalló (Chamaerop humilis) de procedència nacional, de 2 a 3 m
d'alçària, subministrat amb mota.

377,44 €
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B03N05 u Palmera Margalló, bargalló (Chamaerop humilis) de procedència nacional, de 2 a 3 m 320,00000 €

B03N02 m3 Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 1,85000 €

B03N01 kg Substrat vegetal fertilitzat. 0,00520 €

B0111000 m3 Aigua 0,04440 €

Altres conceptes 55,54040 €

P-111 EPJ04 m3 Aportació de terra vegetal, subministrada en sacs i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
miniretroexcavadora.

39,58 €

B03N07 m3 Terra vegetal garbellada, subministrada en sacs. 30,12800 €

Altres conceptes 9,45200 €

P-112 EPJ05 m Jardinera acer patinable (corten), de 1,3 m de llargada i 10 mm de gruix. 100,38 €

B0BN1 m Jardinera acer patinable (corten), de 1,3 m de llargada i 10 mm de gruix. 20,28000 €

Altres conceptes 80,10000 €

P-113 EPN01 u Instal·lació de sistema d'esgotament d'aigües, amb bomba submergible de pou de 10 m³/h,
en micropou de bombament de 180 mm de diàmetre i fins a 10 m de profunditat.

1.131,08 €

BN01 u Transport, muntatge i desmuntatge de sistema d'esgotament d'aigües en micropou de 1.131,07725 €

Altres conceptes 0,00275 €

P-114 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,62 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-115 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,78 €

Altres conceptes 6,78000 €

P-116 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,02 €

Altres conceptes 4,02000 €

P-117 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

19,34 €

Altres conceptes 19,34000 €

P-118 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13,55 €

Altres conceptes 13,55000 €

P-119 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

8,78 €

Altres conceptes 8,78000 €

P-120 FQ115HA3 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 230 cm de llargària, amb 8 llistons de
5,5x3,0 cm, sense respatller , cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior, col·locat amb fixacions mecàniques

981,86 €
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BQ115HA1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 230 cm de llargària, amb 8 llistons 958,90000 €

Altres conceptes 22,96000 €

P-121 FQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 65 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb
fixacions mecàniques

191,92 €

BQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 65cm de llargària, amb protecció fungicida insec 168,96000 €

Altres conceptes 22,96000 €

P-122 FQ132122 u Col·locació banc de formigó gris existent, d'1,5 m de llargària, sense respatller, col·locat
encastat a terra

46,06 €

Altres conceptes 46,06000 €

P-123 FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta
encastats en dau de formigó cada 2m

106,73 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 2,27115 €

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca 14,53000 €

BR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants d 61,21000 €

Altres conceptes 28,71885 €

P-124 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

46,09 €

Altres conceptes 46,09000 €

P-125 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió 43,79 €

Altres conceptes 43,79000 €

P-126 G26S1 m Micropou de bombament provisional, de fins a 5 m de profunditat, realitzat amb tub d'acer de
180 mm de diàmetre.

270,00 €

Altres conceptes 270,00000 €

P-127 G3G5288K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament
amb formigó HA-45/L/20/IIIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots
inclòs

173,82 €

B065LA3L m3 Formigó HA-35/L/20/IIa+Qc de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 96,82109 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 1,38600 €

Altres conceptes 75,61291 €

P-128 G3GB4100 kg Armadura per a pantalles AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,19 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00648 €

Altres conceptes 1,18352 €

P-129 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària 65,07 €
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Altres conceptes 65,07000 €

P-130 G3GZKGDD m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de
pi i armat amb acer B400SD ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

159,78 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,72600 €

B0A31000 kg Clau acer 0,43700 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 26,79596 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 4,57600 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,30120 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,39781 €

Altres conceptes 125,54603 €

P-131 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

116,38 €

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 82,83260 €

Altres conceptes 33,54740 €

P-132 G4B33101B kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie
CELSAFER de CELSA

1,57 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Altres conceptes 1,56028 €

P-133 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica
tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

10,98 €

B055JJR0 t Betum asfàltic tipus B-60/70 2,08620 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,31000 €

Altres conceptes 8,58380 €

P-134 G7B451E0C m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir. Article: ref. 710431 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA

2,31 €

B7B151E0C72 m2 Geotèxtil no-teixit de poliester 200 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament, 0,95700 €

Altres conceptes 1,35300 €

P-135 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,21 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 6,34050 €

P-136 G9382561 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 18 cm d'espessor, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 16 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment,
col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM

79,14 €

Altres conceptes 79,14000 €

P-137 G97546DA m Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 8 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,75 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00111 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10575 €

B97526D1 u Peça de formigó de 30x0 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 1,95000 €

Altres conceptes 19,69314 €

P-138 G9E1511A m2 Paviment de panot per a vorera blanc-gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,71 €

B0111000 m3 Aigua 0,01110 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,93519 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32783 €

B9E15100 m2 Panot blanc-gris de 25x25x2.5 cm, classe 1a, preu superior 7,54800 €

Altres conceptes 14,88788 €

P-139 G9N01 m3 Sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 22,28 €

B0111000 m3 Aigua 1,23210 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

Altres conceptes 4,68790 €

P-140 G9N02 m2 Panot llosa gran vulcano de color gris de 80x60x12 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra.

35,37 €

B9CN01 m2 Llosa gran vulcano de color gris de 80x60x12 cm 15,90000 €

B0111000 m3 Aigua 0,01110 €

Altres conceptes 19,45890 €

P-141 G9N03 m Llamborda de color gris 20x10cm, gruix de 8cm, col·locada amb morter 1:6 20,29 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10575 €

B0111000 m3 Aigua 0,00111 €

B97N01 m Llamborda color gris 20x10cm amb gruix de 8cm. 0,78000 €

Altres conceptes 19,40314 €

P-142 G9N05 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm d'espessor, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 16 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment,
col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM

57,90 €

Altres conceptes 57,90000 €

P-143 G9N06 m2 Paviment de rajola elàstica de seguretat i protecció davant de caigudes, de cautxú, color
vermell, de 1000x500x40 mm, col·locat enganxant a la base cada rajola, amb adhesiu
especial de poliuretà bicomponent.

47,41 €

B9N02 m2 Adhesiu especial de poliuretà bicomponent. 4,90000 €

B9N01 m2 Rajola elàstica de seguretat i protecció davant de caigudes, color vermell, de 1000x50 26,43000 €

Altres conceptes 16,08000 €

P-144 G9N07 m2 Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats
per dia) i categoria d'explanada E3 (CBR >= 20), pavimentada amb llamborda de granit Blanc
Berrocal, 20x10x8 cm, amb acabat netaja amb raig de sorra en la cara vista i la resta
serrades, aparellat a espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5

78,49 €
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a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el
paviment amb safata vibrant, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells
una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i
de granulometria compresa entre 0 i 2 mm.

B9N06 h Camió amb cisterna d'aigua. 0,17945 €

B9N05 h Safata vibrant de 170 kg, amplada de treball 50 cm, reversible. 1,28048 €

B9N07 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 15 t, de 170,95 CV. 0,77136 €

B9N08 h Motoanivelladora de 135 CV. 0,47313 €

B9N09 kg Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de diàmetre, exe 0,35000 €

B9N10 m2 Llamborda de granit Blanc Berrocal, 20x10x8 cm, amb acabat neteja amb raig de sorra 48,73050 €

B9N11 m2 Sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria orgànica i argil 1,32000 €

B9N12 t Barreja de riu de trituració o artificial, pedrera calcària. 2,17810 €

Altres conceptes 23,20698 €

P-145 GBB12261 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

81,03 €

BBM12701 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb pintura no reflectora 65,40000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-146 GBB12361 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

103,34 €

BBM13701 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb pintura no reflectora 87,71000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-147 GBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 126,84 €

BBM1AHD1 u Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no reflectora 111,21000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-148 GBB22821 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 45x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

120,12 €

BBM1BEE1 u Placa d'orientació o situació, de 45x95 cm amb pintura no reflectora 104,49000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-149 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

95,80 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 37,41000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fona 47,39000 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-150 GG142902 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment, amb grau de protecció IP.43 / IK.07

158,11 €

BG142902 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i pe 155,68000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,31000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-151 GHN01 u Col·locació enllumenat existent de columna, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada

85,26 €
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sobre dau de formigó

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,22664 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

Altres conceptes 31,09336 €

P-152 GQ224010 u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb pintura color negre forja, de
40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

545,22 €

BQ224011 u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb pintura color negre for 533,21000 €

Altres conceptes 12,01000 €

P-153 GQN01 u Conjunt de jocs infantils, solució clàssica ´´Benito Urban´´, per a 164 m² d'àrea d'ocupació,
compost per exercici amb xarxa, model Exercici amb Xarxa; tobogan, model Tobogan el
Núvol; gronxador, model Gronxador Mig Inox 2 seients; 2 balancins, model Molla Burriquet i
model Molla Cargol de Mar.

9.308,50 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,45600 €

BQN01 u Tobogan, model Tobogan el Núvol, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat d 2.995,00000 €

BQN02 u Balancí, model Molla el Burriquet, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 675,00000 €

BQN03 u Balancí, model Molla Cargol de Mar, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat 675,00000 €

BQN04 u Exercici amb xarxa, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 17,4 m² i 0,6 2.900,00000 €

BQN05 u Gronxador, model Gronxador Mig Inox 2 seients, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona 1.400,00000 €

Altres conceptes 657,04400 €

P-154 GQN02 u Construcció d'edicle de tancament d'escala de 5,2m x 5,2m, amb perfileria d'acer inoxidable, i
vidre laminat, inclos enllumenat, porta d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment
acabat. Inclou la impermeabilització de la base.

22.107,74 €

EGN22 u Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fixació i portalàmpades. 7,40000 €

B7C6A200 m2 Placa de vidre cel·lular de densitat 157 kg/m3 de 20 mm de gruix 922,74000 €

B44Z2016 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 19.080,00000 €

Altres conceptes 2.097,60000 €

P-155 GQN03 u Construcció d'edicle de tancament d'escala de 7,6m x 5,2m, amb perfileria d'acer inoxidable, i
vidre laminat, inclos enllumenat, porta d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment
acabat. Inclou la impermeabilització de la base.

29.039,91 €

B44Z2016 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 24.597,30000 €

B7C6A200 m2 Placa de vidre cel·lular de densitat 157 kg/m3 de 20 mm de gruix 2.337,60800 €

EGN22 u Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fixació i portalàmpades. 7,40000 €

Altres conceptes 2.097,60200 €

P-156 GQN04 u Muntatge elements equipament fix, de 5t com a màxim de pes i a una alçària màxima de 5m,
amb mitjans manuals i mecàncs.

175,10 €

Altres conceptes 175,10000 €

P-157 IFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

4,98 €
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BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,07000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte 0,84600 €

BFB26450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,56100 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,81000 €

Altres conceptes 2,69300 €

P-158 K21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

78,02 €

Altres conceptes 78,02000 €

P-159 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges

85,08 €

Altres conceptes 85,08000 €

P-160 KG1Y2010 u Desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d''emplaçament 34,49 €

Altres conceptes 34,49000 €

P-161 L21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica enterrada, conductors de coure o alumini,
amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35
mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1,34 €

Altres conceptes 1,34000 €
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Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 DESMUNTATGE

1 K21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 158)

78,02 14,000 1.092,28

2 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes,
com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges (P - 159)

85,08 4,000 340,32

3 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 117)

19,34 4,000 77,36

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 118)

13,55 1,000 13,55

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.523,51

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 02 ENDERROCS

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 116)

4,02 4.356,000 17.511,12

2 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 115)

6,78 930,000 6.305,40

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 114)

4,62 273,000 1.261,26

4 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega
sobre camió (P - 125)

43,79 33,000 1.445,07

TOTAL Titol 3 01.01.02 26.522,85

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 03 MOVIMENTS DE TERRA

1 E221G422 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de més de 6 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 2)

4,22 45.198,000 190.735,56

2 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a
abocador autoritzat, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km, inclòs permisos i canòn d'abocada. (P - 4)

7,70 45.198,000 348.024,60

TOTAL Titol 3 01.01.03 538.760,16

euros
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Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R4506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclòs
permisos i canòn d'abocada. (P - 5)

7,70 1.068,120 8.224,52

TOTAL Titol 3 01.01.04 8.224,52

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 ESGOTAMENT TEMPORAL NIVELL FREÀTIC

1 G26S1 m Micropou de bombament provisional, de fins a 5 m de profunditat,
realitzat amb tub d'acer de 180 mm de diàmetre. (P - 126)

270,00 2,000 540,00

2 EPN01 u Instal·lació de sistema d'esgotament d'aigües, amb bomba
submergible de pou de 10 m³/h, en micropou de bombament de 180
mm de diàmetre i fins a 10 m de profunditat. (P - 113)

1.131,08 0,000 0,00

3 IFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 157)

4,98 150,000 747,00

TOTAL Capítol 01.02 1.287,00

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 MURS PANTALLA

1 G3GZKGDDBQ m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400SD
ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 130)

159,78 263,000 42.022,14

2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 124)

46,09 92,000 4.240,28

3 G3G5288K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonament amb formigó HA-45/L/20/IIIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots
inclòs (P - 127)

173,82 5.260,000 914.293,20

4 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació
(P - 9)

4.800,00 1,000 4.800,00

5 G3GB4100 kg Armadura per a pantalles AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 128)

1,19 229.231,000 272.784,89

6 E3GZU300 m Perforació d'ancoratge per a mur pantalla, inclòs perforació de pantalla
i terreny (P - 11)

42,44 526,000 22.323,44

7 E3GZU500 u Ancoratge i tesat d'ancoratge de mur pantalla (P - 12) 106,63 264,000 28.150,32

8 E3GZA1A3 m2 Repicat per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
verticals de pantalles amb compressor i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 10)

9,87 2.630,000 25.958,10

9 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària (P - 129) 65,07 263,000 17.113,41

10 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un

8,78 4.208,000 36.946,24

euros



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 3

recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 119)

TOTAL Capítol 01.03 1.368.632,02

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 04 FONAMENTACIONS

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 13)

11,25 4.186,000 47.092,50

2 E3C51KH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-45/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 6)

119,11 2.930,000 348.992,30

3 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,22 74.500,000 90.890,00

4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (inclou
desencofrat) (P - 8)

24,75 45,500 1.126,13

TOTAL Capítol 01.04 488.100,93

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ESTRUCTURES PREFABRICADES

Titol 4 01 PILARS I MÈNSULES

1 E4P118A5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de
60x60 cm, de 10 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre
mènsules a dues cares i a nivell, per a cargolar a la base, col·locat
amb grua (P - 19)

715,76 69,000 49.387,44

TOTAL Titol 4 01.05.01.01 49.387,44

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ESTRUCTURES PREFABRICADES

Titol 4 02 JÀSSERES

Titol 5 01 JÀSSERES FORJAT INTERIOR

1 E4PA4349 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 30
cm del nervi 40 cm d'alçària del taló i 70 cm d'alçària total amb un
moment flector màxim de 640 a 750 kNm, col·locada (P - 20)

115,24 471,000 54.278,04

TOTAL Titol 5 01.05.01.02.01 54.278,04

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ESTRUCTURES PREFABRICADES

Titol 4 02 JÀSSERES

Titol 5 02 JÀSSERES FORJAT EXTERIOR

euros
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1 E4PA443H m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 35
cm del nervi 70 cm d'alçària del taló i 110 cm d'alçària total amb un
moment flector màxim de 1420 a 1900 kNm, col·locada (P - 21)

122,18 471,000 57.546,78

TOTAL Titol 5 01.05.01.02.02 57.546,78

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ESTRUCTURES PREFABRICADES

Titol 4 03 PLAQUES ALVEOLARS

Titol 5 01 PLAQUES ALVEOLARS INTERIOR

1 E4PN01 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 30 + 8 cm i
amb un moment flector últim màxim de 145 kN·m, recolzat
directament; replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç amb
recolzaments i capa de compressió de formigó armat, realitzats amb
formigó HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, acer
B 500 SD, quantia 9,5 kg/m², i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; alçària lliure de planta de fins a 3 m.
Sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars.

(P - 22)

90,21 3.959,400 357.177,47

TOTAL Titol 5 01.05.01.03.01 357.177,47

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ESTRUCTURES PREFABRICADES

Titol 4 03 PLAQUES ALVEOLARS

Titol 5 02 PLAQUES ALVEOLARS EXTERIOR

1 E4PN03 m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a forjat de cantell 40 + 10 cm i
amb un moment últim màxim de 331 kN·m/m, recolzat directament;
replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa
de compressió de formigó armat, realitzats amb formigó
HA-30/B/12/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, acer B 500
SD, quantia 17,27 kg/m², i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; alçària lliure de planta d'entre 4 i 5 m. Sense
incloure repercussió de recolzaments ni pilars.  (P - 23)

106,11 3.910,400 414.932,54

TOTAL Titol 5 01.05.01.03.02 414.932,54

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ESTRUCTURES PREFABRICADES

Titol 4 04 ESCALES D'ACCÉS

1 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 24)

78,04 56,000 4.370,24

euros
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TOTAL Titol 4 01.05.01.04 4.370,24

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 01 RAMPA D'ACCÉS SOTERRANI -1

1 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 15)

107,01 71,860 7.689,74

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,22 8.251,000 10.066,22

3 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 17)

66,29 475,000 31.487,75

4 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 16)

11,66 44,200 515,37

5 E4F01 m3 Reblert de formigó en massa HM-20/P/20/I  (P - 18) 85,85 19,000 1.631,15

TOTAL Titol 4 01.05.02.01 51.390,23

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 02 RAMPA ACCÉS SOTERRANI -2

1 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 15)

107,01 33,210 3.553,80

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,22 3.391,000 4.137,02

3 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 17)

66,29 215,600 14.292,12

4 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 16)

11,66 22,750 265,27

TOTAL Titol 4 01.05.02.02 22.248,21

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 03 RAMPA SORTIDA SOTERRANI -2

1 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 15)

107,01 25,700 2.750,16

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,22 3.233,800 3.945,24

3 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 17)

66,29 176,440 11.696,21

euros
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4 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 16)

11,66 17,500 204,05

TOTAL Titol 4 01.05.02.03 18.595,66

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 04 RAMPA SORTIDA SOTERRANI -1

1 E45CABH4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 15)

107,01 52,380 5.605,18

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,22 9.927,000 12.110,94

3 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 17)

66,29 375,000 24.858,75

4 E4BCDAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 16)

11,66 42,000 489,72

5 E4F01 m3 Reblert de formigó en massa HM-20/P/20/I  (P - 18) 85,85 17,400 1.493,79

TOTAL Titol 4 01.05.02.04 44.558,38

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 05 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2

Titol 5 01 Biga 1

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,950 226,94

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 125,000 196,25

TOTAL Titol 5 01.05.02.05.01 423,19

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 05 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2

Titol 5 02 Biga 2

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,950 226,94

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 125,000 196,25

euros
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TOTAL Titol 5 01.05.02.05.02 423,19

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 05 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2

Titol 5 03 Biga 3

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,950 226,94

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 125,000 196,25

TOTAL Titol 5 01.05.02.05.03 423,19

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 05 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2

Titol 5 04 Biga 4

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,950 226,94

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 125,000 196,25

TOTAL Titol 5 01.05.02.05.04 423,19

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 06 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -2

Titol 5 01 Biga 1

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,500 174,57

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 76,500 120,11

TOTAL Titol 5 01.05.02.06.01 294,68

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 06 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -2

Titol 5 02 Biga 2

euros
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1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,500 174,57

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 76,500 120,11

TOTAL Titol 5 01.05.02.06.02 294,68

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 06 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -2

Titol 5 03 Biga 3

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,500 174,57

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 76,500 120,11

TOTAL Titol 5 01.05.02.06.03 294,68

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 07 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -1

Titol 5 01 Biga 1

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,800 209,48

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 106,800 167,68

TOTAL Titol 5 01.05.02.07.01 377,16

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURES INSITU

Titol 4 07 BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -1

Titol 5 02 Biga 2

1 G4531AG3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 131)

116,38 1,800 209,48

2 G4B33101BQW kg Armadura per a bigues AP400 SD en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2 ref. C4SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 132)

1,57 106,800 167,68

euros
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TOTAL Titol 5 01.05.02.07.02 377,16

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 06 RAM DE PALETA

1 E619B56K m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x70
mm, de morter de ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (P - 26)

61,53 253,929 15.624,25

2 E619M6AK m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, maó foradat llis de 200x120x90
mm, de morter de ciment , categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (P - 27)

68,75 285,258 19.611,49

3 E619176K m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, maó foradat llis de 250x135x50
mm, de morter de ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (P - 25)

118,01 618,342 72.970,54

TOTAL Capítol 01.06 108.206,28

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 07 PAVIMENTS I ACABATS

Titol 3 01 PAVIMENTACIÓ APARCAMENT

1 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,22 140.600,000 171.532,00

2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (inclou
desencofrat) (P - 8)

24,75 260,240 6.440,94

3 E45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 14)

101,67 801,000 81.437,67

TOTAL Titol 3 01.07.01 259.410,61

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 07 PAVIMENTS I ACABATS

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ I PINTURA

1 E9B212HN m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de
preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc
de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 30)

70,61 125,404 8.854,78

2 E9C1243A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, per a ús interior normal (P - 32)

22,88 63,530 1.453,57

3 E9C1133A m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, per a ús interior (Escales d'accés) (P - 31)

24,07 113,412 2.729,83

4 E9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada
en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície (P - 34)

11,34 7.803,000 88.486,02

5 E9M1111M m2 Paviment continu multicapa de resines tipus poliuretà amb quars, amb
1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat. (P - 33)

28,42 664,125 18.874,43

euros



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 10

6 E894J240 m2 Pintat de pilar i paret interior de formigó amb pintura plàstica, amb
acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 29)

11,63 3.260,914 37.924,43

TOTAL Titol 3 01.07.02 158.323,06

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 07 PAVIMENTS I ACABATS

Titol 3 03 REVESTIMENT PARET

1 E81121D2 m2 Arrebossat i pintura plàstica, a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, remolinat (P - 28)

28,53 1.814,727 51.774,16

TOTAL Titol 3 01.07.03 51.774,16

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 07 PAVIMENTS I ACABATS

Titol 3 04 PORTES I FINESTRES

1 EAQD2286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure, de 35 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària, amb pany de clau (P - 38)

99,95 22,000 2.198,90

2 EAFA2104 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm,
elaborada amb perfils de preu mitjà, amb pany de cop i clau (P - 36)

186,57 22,000 4.104,54

3 EAFAA904 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i una fulla superior de xarnera, per a un buit d'obra
aproximat de 150x250 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, amb
pany de cop i clau (P - 37)

601,18 2,000 1.202,36

4 EAF3KE3C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una
fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 210x165
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 35)

528,84 2,000 1.057,68

TOTAL Titol 3 01.07.04 8.563,48

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 07 PAVIMENTS I ACABATS

Titol 3 05 SERRALLERIA

1 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de
tub rectangular de 60x20 mm cada 150 cms i plafó de xapa d'acer
perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2 mm de gruix,
ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l (P - 39)

86,25 76,000 6.555,00

2 EB12U040 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre
40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, d'1,3 m d'alçària, separats 1,5
m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb perfil quadrat 20x20x2 mm
d'acer com a suport de vidre, i plafóns de 100 cm d'alçària de vidre
laminar 6+6, ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i
tacs químics amb visos metàl·lics (P - 40)

98,22 105,800 10.391,68

euros
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TOTAL Titol 3 01.07.05 16.946,68

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I FORÇA

1 EG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del
tipus BUC, de 250 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base
portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els fusibles) i neutre amobible,
connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP43
IK09 (P - 77)

233,45 2,000 466,90

2 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T20 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 440 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 81)

495,53 2,000 991,06

3 GG142902 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de
vint-i-dos mòduls i muntada superficialment, amb grau de protecció
IP.43 / IK.07 (P - 150)

158,11 2,000 316,22

4 EG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos
de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x600x175 mm, col·locat (P - 79)

324,38 2,000 648,76

5 EGC51500 u SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un
ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic,
by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una
bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia
de 10 minuts a plena càrrega (P - 89)

3.772,65 2,000 7.545,30

6 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25
mm2 i col·locat en muntatge aeri entre suports per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7 (P - 85)

6,76 1.004,500 6.790,42

7 EG31V70A m Conductor enllumenat d'emergència i alimentació de designació UNE
RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x16 mm2 i col·locat en muntatge
aeri entre suports, amb grau de protecció 7. (P - 84)

5,70 1.168,798 6.662,15

8 EG21251H 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 roscada i muntat superficialment per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7. (P - 82)

2,57 2.173,298 5.585,38

9 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 78)

22,65 102,000 2.310,30

10 EG2DF6HB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
parament horitzontal amb elements de suport (P - 83)

54,67 613,580 33.544,42

11 EG62D1AJ u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 87)

11,72 17,000 199,24

12 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
(P - 86)

123,18 22,000 2.709,96

13 EG633151 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de
superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44,
preu econòmic, encastada (P - 88)

11,53 53,000 611,09

euros
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14 EGN01 u Lluminària, de 1576x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL
de 58 W.  (P - 91)

69,81 100,000 6.981,00

15 EGN02 u Lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de
58 W.  (P - 92)

53,31 95,000 5.064,45

16 EGN003 u Lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de
36 W.  (P - 90)

45,65 28,000 1.278,20

17 EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de
175 fins a 570 lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment al sostre. (P - 95)

112,45 98,000 11.020,10

18 EGN04 u Aplic de pared, de 37x40x1600 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de
49 W.  (P - 93)

144,91 51,000 7.390,41

TOTAL Titol 3 01.08.01 100.115,36

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ABASTAMENT

1 4J11D1AA m Escomesa a la xarxa pública de subministrament de aigua sanitaria,
amb tub de coure semidur de diàmetre PE25 mm i 1.2 mm de gruix,
pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic
soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill
de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert
i compactació dels espais buits entre els elements, no inclou la
obertura de la rasa ni la reposició del paviment (P - 1)

52,34 1,000 52,34

2 EJN001 u Escomesa per a instal·lació d'aigua d'incendis amb tub de coure
semidur de diàmetre 63 mm i 1.2 mm de gruix, pintat amb 1 capa
d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat
amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40
mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació
dels espais buits entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni
la reposició del paviment (P - 103)

65,53 1,000 65,53

3 EJM15040 u Comptador d'aigua electrònic per al subministrament d'aigua freda
sanitària i boques d'incendi d'extinció. Classe metrològica C, calibre
nominal 40 mm, cabal nominal 10 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 (P - 102)

407,53 1,000 407,53

4 EFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 74)

18,36 20,000 367,20

5 EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 73)

7,33 20,000 146,60

6 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 71)

9,50 196,980 1.871,31

7 EF5263B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 70)

7,29 84,916 619,04

8 EFQ3247K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 76)

4,15 196,980 817,47

9 EFQ3245K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de

4,02 84,916 341,36

euros



PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 13

resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 75)

10 EF217211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 68)

24,90 189,248 4.712,28

11 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 50 mm,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 69)

40,30 199,414 8.036,38

12 EN8343E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 15 mm
de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C,
cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 107)

17,88 11,000 196,68

13 EJ2ZB114 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 15 mm,
amb pom, col·locada encastada (P - 98)

15,71 6,000 94,26

14 EJ2ZB174 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 22 mm,
amb pom, col·locada encastada (P - 99)

17,23 5,000 86,15

15 EJ14B21Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació (P - 97)

148,04 16,000 2.368,64

16 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc, preu alt, col·locat amb suports murals (P - 96)

51,00 16,000 816,00

17 EM23U010 u Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a
muntatge encastat, amb armari i portes de material plàstic,
allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a un extintor
de 6 kg, totalment instal·lada, connectada i provada, inclós part
proporcional d´accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge (P - 104)

494,17 15,000 7.412,55

18 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i
una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i
possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del
sostre, instal·lat (P - 106)

91,71 28,000 2.567,88

19 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 105)

129,05 27,000 3.484,35

TOTAL Titol 3 01.08.02 34.463,55

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

1 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 100)

11,24 16,000 179,84

2 EJ36B7NG u Sifó de botella per a inodor mural, de PVC de diàmetre 110 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 101)

8,46 16,000 135,36

3 ED51ADJ1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques (P - 54)

28,38 30,000 851,40

4 ED51AN1 u Canaleta prefabricada de PVC, de 5000 mm de longitud, 400 mm
d'ample i 130 mm d'alt amb reixeta de garatge de ferro colat, classe
D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, de 5000 mm de longitud i
400 mm d'ample. (P - 53)

194,60 4,000 778,40

5 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 50)

22,52 216,641 4.878,76

6 ED111E81 m Desguàs d'aigües superficials amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 51)

29,95 55,618 1.665,76

7 EDN01 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300
mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 55)

33,00 1,000 33,00

euros
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8 E222B653 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny de trànsit, amb compressor i amb les terres deixades a la
vora (P - 3)

29,09 150,920 4.390,26

9 EDN02 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diàmetre exterior.  (P - 56)

55,94 150,920 8.442,46

10 EDN05 u Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250
mm, tres entrades (Ø 110 mm / Ø 160 mm) i una sortida de Ø 110 mm
/Ø 160 mm.  (P - 57)

125,47 13,000 1.631,11

11 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 52)

151,49 1,000 151,49

12 EDN07 u Conjunt de dues bombes iguals en funcionament alternatiu, sent
cadascuna d'elles una bomba submergible per exhauriment d'aigües
fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, construïda en acer
inoxidable, amb una potència de 0,75 kW. (P - 58)

1.469,69 1,000 1.469,69

13 EDN08 u Dipòsit enmagatzematge aigües fecals, Volum 6000 l, diàmetre
1740mm, longitud 2930 mm, diàmetre canonades 200 mm (P - 59)

1.800,18 1,000 1.800,18

14 EFA18442 m Tub de PVC de 50 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 superficialment (P - 72)

8,55 20,000 171,00

15 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 50 mm,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 69)

40,30 20,000 806,00

TOTAL Titol 3 01.08.03 27.384,71

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 INSTAL·LACIÓ VENTIL·LACIÓ

1 EEN01 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini i motor per a
alimentació trifàsica.  (P - 62)

2.367,98 6,000 14.207,88

2 EEN02 u Ventilador helicoïdal tubular amb hèlix d'alumini de branques
inclinables, motor per a alimentació trifàsica i camisa curta, per
treballar immers a 400°C durant dues hores, segons UNE-EN
12101-3.  (P - 63)

3.462,00 6,000 20.772,00

3 EE52Q24AD9K0m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports. Article: ref. CR-10-M de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB
(P - 60)

39,85 482,620 19.232,41

4 EE52Q25AD9K1m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports. Article: ref. CR-12-M de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB
(P - 61)

42,65 26,224 1.118,45

5 EEN11 u Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i
lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 600x495 mm, tela
metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat. (P - 67)

276,37 196,000 54.168,52

6 EEN03 u Sistema de detecció automàtica de monòxid de carboni (CO) format
per central de 2 zones de detecció, 19 detectors de monòxid de
carboni, i canalització amb tub de protecció col·locat superficialment.
(P - 64)

4.269,32 2,000 8.538,64

TOTAL Titol 3 01.08.04 118.037,90

euros
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Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS

1 EEN05 u Sistema de detecció i alarma, convencional, format per central de
detecció automàtica d'incendis de 2 zones de detecció, 72 detectors
termovelocimètrics, 6 detectors òptics de fums, 6 polsadors d'alarma, 2
sirenes interiors i canalització de protecció fix en superfície amb tub de
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.  (P - 66)

8.643,77 1,000 8.643,77

2 EEN04 u Sistema de detecció i alarma, convencional, format per central de
detecció automàtica d'incendis de 2 zones de detecció, 77 detectors
termovelocimètrics, 6 detectors òptics de fums, 6 polsadors d'alarma, 2
sirenes interiors i canalització de protecció fix en superfície amb tub de
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.  (P - 65)

9.367,18 1,000 9.367,18

TOTAL Titol 3 01.08.05 18.010,95

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS

1 EGN15 u Ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 3 parades, 1000
kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 10 persones, nivell bàsic
d'acabat en cabina de 1100x1400x2200 mm, maniobra col·lectiva de
baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer per pintar de 800x2000 mm.

(P - 94)

17.279,82 2,000 34.559,64

TOTAL Titol 3 01.08.06 34.559,64

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 09 IMPERMEABILIZACIÓ

1 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70
(P - 133)

10,98 4.062,230 44.603,29

TOTAL Capítol 01.09 44.603,29

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 10 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 01 XARXA ELÈCTRICA

1 KG1Y2010 u Desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d''emplaçament (P -
160)

34,49 6,000 206,94

2 L21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica enterrada, conductors
de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 161)

1,34 50,000 67,00

euros
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3 EG1M1322 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador monofàsic i
rellotge, muntada superficialment (P - 80)

186,82 8,000 1.494,56

4 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25
mm2 i col·locat en muntatge aeri entre suports per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7 (P - 85)

6,76 96,000 648,96

5 EG21251H 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 roscada i muntat superficialment per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7. (P - 82)

2,57 96,000 246,72

TOTAL Titol 3 01.10.01 2.664,18

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 10 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 02 ENLLUMENAT

1 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25
mm2 i col·locat en muntatge aeri entre suports per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7 (P - 85)

6,76 167,000 1.128,92

2 EG21251H 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 roscada i muntat superficialment per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7. (P - 82)

2,57 167,000 429,19

TOTAL Titol 3 01.10.02 1.558,11

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 11 URBANITZACIÓ

Titol 3 01 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 01 PAVIMENTACIÓ PLAÇA CENTRAL

1 G7B451E0C72X m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710431 de la sèrie
Danofelt PY de DANOSA (P - 134)

2,31 854,000 1.972,74

2 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 135)

25,21 217,600 5.485,70

3 G9382561 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 18 cm d'espessor, amb
granulat de pedra calcària de grandària màxima 16 mm, ciment CEM
I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM (P - 136)

79,14 203,000 16.065,42

4 G9N02 m2 Panot llosa gran vulcano de color gris de 80x60x12 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. (P
- 140)

35,37 1.127,970 39.896,30

5 G97546DA m Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 137)

21,75 6,000 130,50

6 G9N03 m Llamborda de color gris 20x10cm, gruix de 8cm, col·locada amb morter
1:6 (P - 141)

20,29 150,000 3.043,50

TOTAL Titol 4 01.11.01.01 66.594,16

Obra 01 Pressupost TFG

euros
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Capítol 11 URBANITZACIÓ

Titol 3 01 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ CONTORN PLAÇA CENTRAL

1 G7B451E0C72X m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710431 de la sèrie
Danofelt PY de DANOSA (P - 134)

2,31 1.171,410 2.705,96

2 G9N01 m3 Sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 139) 22,28 415,000 9.246,20

TOTAL Titol 4 01.11.01.02 11.952,16

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 11 URBANITZACIÓ

Titol 3 01 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 03 PAVIMENTACIÓ ZONA INFANTIL

1 G7B451E0C72X m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710431 de la sèrie
Danofelt PY de DANOSA (P - 134)

2,31 165,000 381,15

2 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 135)

25,21 67,500 1.701,68

3 G9N05 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm d'espessor, amb
granulat de pedra calcària de grandària màxima 16 mm, ciment CEM
I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM (P - 142)

57,90 16,416 950,49

4 G9N06 m2 Paviment de rajola elàstica de seguretat i protecció davant de
caigudes, de cautxú, color vermell, de 1000x500x40 mm, col·locat
enganxant a la base cada rajola, amb adhesiu especial de poliuretà
bicomponent.  (P - 143)

47,41 165,000 7.822,65

TOTAL Titol 4 01.11.01.03 10.855,97

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 11 URBANITZACIÓ

Titol 3 01 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 04 PAVIMENTACIÓ ZONA DE PASSEIG

1 G7B451E0C72X m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710431 de la sèrie
Danofelt PY de DANOSA (P - 134)

2,31 1.200,000 2.772,00

2 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 135)

25,21 395,000 9.957,95

3 G9382561 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 18 cm d'espessor, amb
granulat de pedra calcària de grandària màxima 16 mm, ciment CEM
I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM (P - 136)

79,14 175,000 13.849,50

4 G9E1511A m2 Paviment de panot per a vorera blanc-gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 138)

23,71 1.748,000 41.445,08

5 G9N03 m Llamborda de color gris 20x10cm, gruix de 8cm, col·locada amb morter
1:6 (P - 141)

20,29 48,000 973,92

euros
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TOTAL Titol 4 01.11.01.04 68.998,45

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 11 URBANITZACIÓ

Titol 3 01 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 05 PAVIMENTACIÓ TRAM AV. CASTELLAR

1 G9N07 m2 Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25
a 49 vehicles pesats per dia) i categoria d'explanada E3 (CBR >= 20),
pavimentada amb llamborda de granit Blanc Berrocal, 20x10x8 cm,
amb acabat netaja amb raig de sorra en la cara vista i la resta
serrades, aparellat a espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre
una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual,
una vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata
vibrant, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre
ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert
amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2
mm.  (P - 144)

78,49 190,000 14.913,10

TOTAL Titol 4 01.11.01.05 14.913,10

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 11 URBANITZACIÓ

Titol 3 02 ENLLUMENAT

1 GHN01 u Col·locació enllumenat existent de columna, de forma troncocònica, de
4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 151)

85,26 15,000 1.278,90

2 EG31V80A m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x25
mm2 i col·locat en muntatge aeri entre suports per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7 (P - 85)

6,76 510,000 3.447,60

3 EG21251H 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 roscada i muntat superficialment per donar continuïtat a
l'enllumenat existent, amb grau de protecció 7. (P - 82)

2,57 510,000 1.310,70

TOTAL Titol 3 01.11.02 6.037,20

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 11 URBANITZACIÓ

Titol 3 04 PLANTACIÓ I JARDINERIA

1 EPJ01 u Arbre plàtan d'ombra (Platanus x hispanica), subministrat en
contenidor. (P - 108)

86,44 11,000 950,84

2 EPJ02 u Palmera excelsa (Trachycarpus fortunei) de procedència nacional, de 3
a 4 m d'alçària, subministrat amb mota.  (P - 109)

782,44 5,000 3.912,20

3 EPJ03 u Palmera Margalló, bargalló (Chamaerop humilis) de procedència
nacional, de 2 a 3 m d'alçària, subministrat amb mota.  (P - 110)

377,44 17,000 6.416,48

4 EPJ04 m3 Aportació de terra vegetal, subministrada en sacs i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant miniretroexcavadora.  (P - 111)

39,58 212,000 8.390,96

5 EPJ05 m Jardinera acer patinable (corten), de 1,3 m de llargada i 10 mm de
gruix.  (P - 112)

100,38 183,000 18.369,54

euros
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TOTAL Titol 3 01.11.04 38.040,02

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 11 URBANITZACIÓ

Titol 3 05 ESTRUCTURES I MOBILIARI URBÀ

1 GQ224010 u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb
pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 152)

545,22 12,000 6.542,64

2 FQ132122 u Col·locació banc de formigó gris existent, d'1,5 m de llargària, sense
respatller, col·locat encastat a terra (P - 122)

46,06 6,000 276,36

3 FQ115HA3 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 230 cm de
llargària, amb 8 llistons de 5,5x3,0 cm, sense respatller , cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 120)

981,86 12,000 11.782,32

4 FQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 65 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 121)

191,92 17,000 3.262,64

5 GQN01 u Conjunt de jocs infantils, solució clàssica ´´Benito Urban´´, per a 164
m² d'àrea d'ocupació, compost per exercici amb xarxa, model Exercici
amb Xarxa; tobogan, model Tobogan el Núvol; gronxador, model
Gronxador Mig Inox 2 seients; 2 balancins, model Molla Burriquet i
model Molla Cargol de Mar. (P - 153)

9.308,50 1,000 9.308,50

6 FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria,
travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer
inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó
cada 2m (P - 123)

106,73 61,000 6.510,53

7 GQN02 u Construcció d'edicle de tancament d'escala de 5,2m x 5,2m, amb
perfileria d'acer inoxidable, i vidre laminat, inclos enllumenat, porta
d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment acabat. Inclou la
impermeabilització de la base.  (P - 154)

22.107,74 1,000 22.107,74

8 GQN03 u Construcció d'edicle de tancament d'escala de 7,6m x 5,2m, amb
perfileria d'acer inoxidable, i vidre laminat, inclos enllumenat, porta
d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment acabat. Inclou la
impermeabilització de la base.  (P - 155)

29.039,91 1,000 29.039,91

9 GQN04 u Muntatge elements equipament fix, de 5t com a màxim de pes i a una
alçària màxima de 5m, amb mitjans manuals i mecàncs. (P - 156)

175,10 4,000 700,40

TOTAL Titol 3 01.11.05 89.531,04

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 12 SENYALITZACIONS HORITZONTALS I VERTICAL

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no
reflectora, amb mitjans manuals (P - 42)

2,86 2.688,400 7.688,82

2 EBN1 u Formació fletxa de direcció recte segons plànol, sobre paviment, amb
pintura no relfectora per a senyalització. (P - 43)

4,89 28,000 136,92

3 EBN2 u Formació fletxa de direcció recte més gir segons plànol, sobre
paviment, amb pintura no relfectora per a senyalització. (P - 44)

6,62 9,000 59,58

4 EBN3 u Formació simbol cedeix el pas, més linia discontinua, segons plànol,
sobre paviment, amb pintura no relfectora per a senyalització. (P - 45)

9,49 10,000 94,90

5 EBN4 u Formació fletxa de direcció gir segons plànol, sobre paviment, amb
pintura no relfectora per a senyalització. (P - 46)

5,76 3,000 17,28

euros
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6 EBN5 u Formació fletxa direcció recte més girs esquerra i dreta. (P - 47) 9,49 1,000 9,49

7 EBN6 u Formació numeració de places, amb pintura no reflectora de color per
a senyalització. (P - 48)

4,32 327,000 1.412,64

8 EBN7 u Formació simbol plaça de minusvàlid o plaça d'aparcament de
motocicletes, amb pintura no relfectora per a senyalització (P - 49)

5,18 18,000 93,24

TOTAL Titol 3 01.12.01 9.512,87

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 12 SENYALITZACIONS HORITZONTALS I VERTICAL

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB12261 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 145)

81,03 17,000 1.377,51

2 GBB12361 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 146)

103,34 2,000 206,68

3 GBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament (P - 147)

126,84 1,000 126,84

4 EB926U71 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters
alfanumèrics, de 60x7 cm, amb suport, fixada mecànicament (P - 41)

27,10 20,000 542,00

5 GBB22821 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 45x95 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 148)

120,12 1,000 120,12

6 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
149)

95,80 4,000 383,20

TOTAL Titol 3 01.12.02 2.756,35

euros
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NIVELL 5: Titol 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.05.01.02.01  JÀSSERES FORJAT INTERIOR 54.278,04

Titol 5 01.05.01.02.02  JÀSSERES FORJAT EXTERIOR 57.546,78

Titol 4 01.05.01.02  JÀSSERES 111.824,82

Titol 5 01.05.01.03.01  PLAQUES ALVEOLARS INTERIOR 357.177,47

Titol 5 01.05.01.03.02  PLAQUES ALVEOLARS EXTERIOR 414.932,54

Titol 4 01.05.01.03  PLAQUES ALVEOLARS 772.110,01

Titol 5 01.05.02.05.01  Biga 1 423,19

Titol 5 01.05.02.05.02  Biga 2 423,19

Titol 5 01.05.02.05.03  Biga 3 423,19

Titol 5 01.05.02.05.04  Biga 4 423,19

Titol 4 01.05.02.05  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2 1.692,76

Titol 5 01.05.02.06.01  Biga 1 294,68

Titol 5 01.05.02.06.02  Biga 2 294,68

Titol 5 01.05.02.06.03  Biga 3 294,68

Titol 4 01.05.02.06  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -2 884,04

Titol 5 01.05.02.07.01  Biga 1 377,16

Titol 5 01.05.02.07.02  Biga 2 377,16

Titol 4 01.05.02.07  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -1 754,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
887.265,95

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

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.05.01.01  PILARS I MÈNSULES 49.387,44

Titol 4 01.05.01.02  JÀSSERES 111.824,82

Titol 4 01.05.01.03  PLAQUES ALVEOLARS 772.110,01

Titol 4 01.05.01.04  ESCALES D'ACCÉS 4.370,24

Titol 3 01.05.01  ESTRUCTURES PREFABRICADES 937.692,51

Titol 4 01.05.02.01  RAMPA D'ACCÉS SOTERRANI -1 51.390,23

Titol 4 01.05.02.02  RAMPA ACCÉS SOTERRANI -2 22.248,21

Titol 4 01.05.02.03  RAMPA SORTIDA SOTERRANI -2 18.595,66

Titol 4 01.05.02.04  RAMPA SORTIDA SOTERRANI -1 44.558,38

Titol 4 01.05.02.05  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA ACCÉS -1 I -2 1.692,76

Titol 4 01.05.02.06  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -2 884,04

Titol 4 01.05.02.07  BIGUES DE RECOLZAMENT RAMPA SORTIDA -1 754,32

Titol 3 01.05.02  ESTRUCTURES INSITU 140.123,60

Titol 4 01.11.01.01  PAVIMENTACIÓ PLAÇA CENTRAL 66.594,16

Titol 4 01.11.01.02  PAVIMENTACIÓ CONTORN PLAÇA CENTRAL 11.952,16

Titol 4 01.11.01.03  PAVIMENTACIÓ ZONA INFANTIL 10.855,97

Titol 4 01.11.01.04  PAVIMENTACIÓ ZONA DE PASSEIG 68.998,45

Titol 4 01.11.01.05  PAVIMENTACIÓ TRAM AV. CASTELLAR 14.913,10

Titol 3 01.11.01  PAVIMENTACIÓ 173.313,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.251.129,95

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

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Titol 3 01.01.01  DESMUNTATGE 1.523,51

Titol 3 01.01.02  ENDERROCS 26.522,85

Titol 3 01.01.03  MOVIMENTS DE TERRA 538.760,16

Titol 3 01.01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 8.224,52

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 575.031,04

Titol 3 01.05.01  ESTRUCTURES PREFABRICADES 937.692,51

Titol 3 01.05.02  ESTRUCTURES INSITU 140.123,60

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 1.077.816,11

Titol 3 01.07.01  PAVIMENTACIÓ APARCAMENT 259.410,61

Titol 3 01.07.02  PAVIMENTACIÓ I PINTURA 158.323,06

Titol 3 01.07.03  REVESTIMENT PARET 51.774,16

Titol 3 01.07.04  PORTES I FINESTRES 8.563,48

Titol 3 01.07.05  SERRALLERIA 16.946,68

Capítol 01.07  PAVIMENTS I ACABATS 495.017,99

Titol 3 01.08.01  INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I FORÇA 100.115,36

Titol 3 01.08.02  INSTAL·LACIÓ ABASTAMENT 34.463,55

Titol 3 01.08.03  INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 27.384,71

Titol 3 01.08.04  INSTAL·LACIÓ VENTIL·LACIÓ 118.037,90

Titol 3 01.08.05  INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS 18.010,95

Titol 3 01.08.06  INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS 34.559,64

Capítol 01.08  INSTAL·LACIONS 332.572,11

Titol 3 01.10.01  XARXA ELÈCTRICA 2.664,18

Titol 3 01.10.02  ENLLUMENAT 1.558,11

Capítol 01.10  SERVEIS AFECTATS 4.222,29

Titol 3 01.11.01  PAVIMENTACIÓ 173.313,84

Titol 3 01.11.02  ENLLUMENAT 6.037,20

Titol 3 01.11.04  PLANTACIÓ I JARDINERIA 38.040,02

Titol 3 01.11.05  ESTRUCTURES I MOBILIARI URBÀ 89.531,04

Capítol 01.11  URBANITZACIÓ 306.922,10

Titol 3 01.12.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 9.512,87

Titol 3 01.12.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 2.756,35

Capítol 01.12  SENYALITZACIONS HORITZONTALS I VERTICAL 12.269,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.803.850,86

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 575.031,04

Capítol 01.02  ESGOTAMENT TEMPORAL NIVELL FREÀTIC 1.287,00

Capítol 01.03  MURS PANTALLA 1.368.632,02

Capítol 01.04  FONAMENTACIONS 488.100,93

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 1.077.816,11

Capítol 01.06  RAM DE PALETA 108.206,28

Capítol 01.07  PAVIMENTS I ACABATS 495.017,99

Capítol 01.08  INSTAL·LACIONS 332.572,11

Capítol 01.09  IMPERMEABILIZACIÓ 44.603,29

Capítol 01.10  SERVEIS AFECTATS 4.222,29

Capítol 01.11  URBANITZACIÓ 306.922,10

Capítol 01.12  SENYALITZACIONS HORITZONTALS I VERTICAL 12.269,22

euros
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Obra 01 Pressupost TFG 4.814.680,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.814.680,38

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost TFG 4.814.680,38

4.814.680,38

euros
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PROJECTE D´EXECUCIÓ D´UN APARCAMENT SUBTERRANI A L´AVINGUDA DEL PORT DE LLANÇÀ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 4.814.680,38

Pla de control de qualitat.................................................................................................... 44.272,14

Estudi de seguretat i salut.................................................................................................. 35.376,31

Subtotal 4.894.328,83

6,00 % Benefici industrial SOBRE 4.894.328,83................................................................. 293.659,73

13,00 % Despeses generals SOBRE 4.894.328,83............................................................ 636.262,75

21,00 % IVA SOBRE 5.824.251,31..................................................................................... 1.223.092,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 7.047.344,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET MILIONS QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS )
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