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Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C1  TREBALLS PREVIS

1 G2194XL5 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

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

1 Demolició pav. mescla bit. 1,000 1.614,730 1.614,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.614,730

2 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 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

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

1 Enllumenat 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 Arrencada arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F21QA981 u Retirada de panell de estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

1 Panell metàl·lic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F21D6104 m Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora

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

1 Canonada clavegueram 23,100 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,100

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

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

1 680,700 680,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 680,700

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C2  MOVIMENT DE TERRES

EUR



Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 2

1 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

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

1 Mur guía 23,960 23,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,960

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

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

1 Excavació solar 13.012,900 13.012,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.012,900

3 E24120DA m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Transport de terres amb camió 16.400,800 16.400,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.400,800

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C3  ESTRUCTURES
Subcapítol 01  PANTALLAS

1 E3GZKGDB 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 B400S

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

1 Mur guía 99,840 99,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,840

2 E3G5641K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa,
amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment

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

1 Pantallas 99,840 14,300 1.427,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.427,712

EUR



Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 3

3 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Pantalles 40,000 1.907,040 76.281,600 C#*D#*E#*F#

2 Bigues de coronació 40,000 170,910 6.836,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83.118,000

4 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària

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

1 Repicat coronament pantalla 99,840 99,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,840

5 E3GZ6352 m3 Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

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

1 Mur guía T Base (m) Alçada (m) Longitud (m) Nº murs guía

2 Enderroc mur guía 0,150 0,800 99,840 2,000 23,962 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,962

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C3  ESTRUCTURES
Subcapítol 02  FONAMENTACIÓ

1 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments

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

1 Encofrat lateral llosa 0,700 109,420 76,594 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,594

2 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Formigó de neteja 1,000 2.179,600 2.179,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.179,600

3 E3CBM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 S amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

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

1 Armadura base; malla 2,000 2.179,600 4.359,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.359,200

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

EUR



Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 4

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

1 Llosa 1,000 7.251,900 7.251,900 C#*D#*E#*F#

2 Bigues 1,000 6.673,000 6.673,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.924,900

5 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/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 Formigonament llosa 0,500 2.179,600 1.089,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.089,800

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C3  ESTRUCTURES
Subcapítol 03  PILARS

1 E4D19C23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de tub metàl·lic per a pilars de secció circular de 40 cm
de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

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

1 PILAR T Nº Pilar Perímetre Alçada

2 Pilars C-F1 (P1-P20, P22, P24-P33,
P36- P54)

50,000 1,257 2,600 163,410 C#*D#*E#*F#

3 Pilars C-F1 (P21, P34) 2,000 1,257 0,520 1,307 C#*D#*E#*F#

4 Pilars C-F1 (P23, P35) 2,000 1,257 1,830 4,601 C#*D#*E#*F#

5 Pilars F1-F2 (P1-P54) 54,000 1,257 2,600 176,483 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,801

2 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 PILARS T Nº Pilars Kg/Pilar

2 Pilars C-F1 (P1-P3, P5-P20, P22,
P24-P33, P36-P54)

49,000 7.632,000 373.968,000 C#*D#*E#*F#

3 Pilars C-F1 (P4) 1,000 8.128,000 8.128,000 C#*D#*E#*F#

4 Pilars C-F1 (P21, P34) 2,000 3.374,000 6.748,000 C#*D#*E#*F#

5 Pilars C-F1 (P23, P35) 2,000 6.743,000 13.486,000 C#*D#*E#*F#

6 Pilars F1-F2 (P1-P54) 54,000 6.304,000 340.416,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 742.746,000

3 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/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 PILARS T Nº Pilars Àrea Alçada

EUR



Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 5

2 Pilars C-F1 (P1-P20, P22, P24-P33,
P36-P54)

50,000 0,126 2,600 16,380 C#*D#*E#*F#

3 Pilars C-F1 (P21, P34) 2,000 0,126 0,520 0,131 C#*D#*E#*F#

4 Pilars C-F1 (P23, P35) 2,000 0,126 1,830 0,461 C#*D#*E#*F#

5 Pilars F1-F2 (P1-P54) 54,000 0,126 2,600 17,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,662

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C3  ESTRUCTURES
Subcapítol 04  FORJATS RETICULARS

1 E4DB1SFH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi i
cassetó recuperable de PVC de 25 cm, per a una retícula de 80x80 cm

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

1 Forjat 1 (P -2) reticulars 1,000 1.430,540 1.430,540 C#*D#*E#*F#

2 Forjat 2 (P -1) reticulars 1,000 1.410,040 1.410,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.840,580

2 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a àbacs, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist

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

1 Forjat 1 (P -2) àbacs 1,000 372,970 372,970 C#*D#*E#*F#

2 Forjat 2 (P -1) àbacs 1,000 387,470 387,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 760,440

3 E45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/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 Forjat 1 (P -2) reticulars 1,000 278,800 278,800 C#*D#*E#*F#

2 Forjat 2 (P -1) reticulars 1,000 274,800 274,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 553,600

4 E45C18H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/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 Forjat 1 (P -2) àbacs 1,000 130,540 130,540 C#*D#*E#*F#

2 Forjat 2 (P -1) àbacs 1,000 135,620 135,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,160

5 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a lateral del forjats de directriu recta

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

EUR



Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 6

1 Forjat 1 (P -2) 1,000 0,400 244,850 97,940 C#*D#*E#*F#

2 Forjat 2 (P -1) 1,000 0,400 244,850 97,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,880

6 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella

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

1 Forjat 1 (P -2) 1,000 2,000 100,000 0,500 400,000 C#*D#*(E#/F#)

2 Forjat 2 (P -1) 1,000 2,000 100,000 0,500 400,000 C#*D#*(E#/F#)

TOTAL AMIDAMENT 800,000

7 E4BB3000 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

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

1 Arm. base reticular (F1) 1,000 15.237,000 15.237,000 C#*D#*E#*F#

2 Arm. base àbac (F1) 1,000 2.476,000 2.476,000 C#*D#*E#*F#

3 Arm. reforç forjat (F1) 1,000 15.541,700 15.541,700 C#*D#*E#*F#

4 Arm. bigues (F1) 1,000 5.005,700 5.005,700 C#*D#*E#*F#

5 Arm. base reticular (F2) 1,000 15.137,000 15.137,000 C#*D#*E#*F#

6 Arm. base àbac (F2) 1,000 2.571,000 2.571,000 C#*D#*E#*F#

7 Arm. reforç forjat (F2) 1,000 15.176,800 15.176,800 C#*D#*E#*F#

8 Arm. bigues (F2) 1,000 4.733,100 4.733,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75.878,300

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C3  ESTRUCTURES
Subcapítol 05  RAMPES

1 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

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

1 Rampa C-F1 1,000 154,060 154,060 C#*D#*E#*F#

2 Rampa F1-F2 1,000 154,060 154,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,120

2 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/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 Rampa C-F1 1,000 0,300 154,060 46,218 C#*D#*E#*F#

2 Rampa F1-F2 1,000 0,300 154,060 46,218 C#*D#*E#*F#

EUR



Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 92,436

3 E4BCMAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

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

1 Rampa C-F1 1,000 2,000 154,060 308,120 C#*D#*E#*F#

2 Rampa F1-F2 1,000 2,000 154,060 308,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 616,240

4 E4B35000 kg Armadura per a bigues llosa rampa AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Rampa C-F1 1,000 593,300 593,300 C#*D#*E#*F#

2 Rampa F1-F2 1,000 593,300 593,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.186,600

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C3  ESTRUCTURES
Subcapítol 06  ESCALES, POU BOMBES, POU ASCENSOR

1 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a parament no vist, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

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

1 Pou ascensor 1,000 0,800 10,280 8,224 C#*D#*E#*F#

2 Pou bomba 10,000 1,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Escalera (F1) 2,000 12,280 24,560 C#*D#*E#*F#

4 Escalera (F2) 2,000 12,280 24,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,344

2 E45C18H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/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 Pou ascensor 1,000 5,680 5,680 C#*D#*E#*F#

2 Pou bomba 1,000 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#

3 Escalera (F1) 2,000 2,020 4,040 C#*D#*E#*F#

4 Escalera (F2) 2,000 2,020 4,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,950

3 E4BCM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

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

1 Pou ascensor 1,000 2,000 18,210 36,420 C#*D#*E#*F#

EUR



Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 8

2 Pou bomba 1,000 2,000 13,410 26,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,240

4 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Escalera (F1) 2,000 145,600 291,200 C#*D#*E#*F#

2 Escalera (F2) 2,000 145,600 291,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 582,400

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  DRENATGE APARCAMENT

1 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

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

1 Planta -1 89,800 89,800 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 116,370 116,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,170

2 EFA1E382 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EFA1A382 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

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

1 39,900 39,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,900

4 EFA1E385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

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

1 25,300 25,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,300

EUR



Aparcament

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 9

5 GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al
fons de la rasa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 EG312372 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PP110008 u Elements del sistema de evacuació d'aigua del pou de bombes. Una Bomba Sumergible, segons especificacions
plec de condiciones, amb elements necessaris per a la connexió, colocats segons plànols. Motor Trifàsic de
9,5kW a 1400rpm. 15m de cable elèctric especial submergible RDOT de x 2,5 mm ². . Elements interiors del
sistema de bombeig segons plànols i plec de condiciones.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  SANEJAMENT I LAVABOS

1 EN111G67 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria
o a un ramal

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EFA1E342 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 EFA1A342 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 Planta -1 14,640 14,640 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 14,640 14,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,280

7 EF52B3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 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 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

8 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

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

1 Planta -1 13,970 13,970 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 13,970 13,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,940

9 EF526351 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
connectat a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

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

1 Planta -1 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

EUR
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10 EJ14BB1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat sobre peu

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 ENN27327 u Bomba fecal submergible de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb un pas
útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PP110009 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa general.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  VENTILACIO FORÇADA

1 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  IL·LUMINACIO I SENYALITZACIO D'EMERGENCIA

1 EH131524 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre

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

1 Planta -1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 EG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

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

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

2 Planta -2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 EG312262 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

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

1 Planta -1 233,600 233,600 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 270,200 270,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,800

4 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

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

1 Planta -1 233,600 233,600 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 270,200 270,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,800

5 EH619PJA u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 11 W, flux aproximat de 540 a 570 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu mitjà, col·locada superficial

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

1 Planta -1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 64,000

6 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, encastat

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

1 Planta -1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 EG631151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
econòmic, encastada

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  PORTES ACCES VEHICLES

1 EAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230
V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EARAAA65 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EG312232 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

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

1 Planta -1 61,600 61,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,600

4 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

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

EUR
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1 Planta -1 61,600 61,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,600

5 EG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06  ASCENSOR

1 EL66317H u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2
velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG312352 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

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

1 50,200 50,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,200

3 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

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

1 50,200 50,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,200

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07  PROTECCIO CONTRA INCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

1 Planta -1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 EM235NAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc
d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

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

1 9,540 9,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,540

4 EF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

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

1 Planta -1 146,760 146,760 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 146,760 146,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,520

5 EM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5,
amb base de superfície, muntat superficialment

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

1 Planta -1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 EG315322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

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

1 Planta -1 344,920 344,920 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 344,920 344,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 689,840

7 EG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

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

1 Planta -1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Planta -2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

8 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

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

1 Planta -1 344,920 344,920 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 344,920 344,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 689,840

9 EMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 PP000002 u Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa general

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08  QUADRES INSTAL·LACIONS

1 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PP110001 u Quadre general de distibució, tot inclòs segons plec de
condiciones, totalment instal.lat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PP110002 u Quadre ascensor, segons plec de condicions, totalment instal.lat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PP110003 u Quadre bombes, tot inclòs segons plec de condicions, totalment instal.lat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EGC1U110 u Grup electrògen fixe de 6 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament
amb motor Diesel refrigerat per aire, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric
de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i instal·lat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PP110004 u Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa general

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 09  XARXA A TERRA

1 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

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

1 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

3 EG312192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

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

1 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 213,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C4  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 10  IMPERMEABILITZACIO COBERTA APARCAMENT

1 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació

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

1 1.803,510 1.803,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.803,510

2 E7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

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

1 1.803,510 1.803,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.803,510

3 E9GL31A0 m2 Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500
kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat mitjançant bombeig, acabat estriat longitudinal i junts tallats en fresc

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

1 1.803,510 1.803,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.803,510

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C5  ACABATS ARQUITECTURA
Subcapítol 01  PAVIMENTS

1 E9M2M111 m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter i
una capa de pintura de recobriment

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

1 Planta -1 1.695,750 1.695,750 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 1.695,750 1.695,750 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3.391,500

2 E9DC1P13 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 Planta -1 76,900 76,900 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 76,900 76,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,800

3 E9S2LN3B m2 Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E9V34614 m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de vora motllurada, amb
acabat antilliscant, preu mitjà i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 Planta -1 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

5 E9U381A1 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 Planta -1 119,700 119,700 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 119,700 119,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 239,400

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C5  ACABATS ARQUITECTURA
Subcapítol 02  TANCAMENTS I PORTES

1 E618G56K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150
mm, rugós, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

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

1 Planta -1 101,830 2,600 264,758 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 101,830 2,600 264,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 529,516

EUR
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2 E6187H1K m2 Paredó de divisòria per a revestir de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 500x200x100 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari

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

1 Planta -1 73,160 2,600 190,216 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 73,160 2,600 190,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,432

3 EASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada

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

1 Planta -1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada

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

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

2 Planta -2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 E82C1Q2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 Planta -1 38,550 2,600 100,230 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 38,550 2,600 100,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,460

6 EAVM1111 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, vertical, de 200 a 250 mm d'amplària, amb
comandament manual, col·locada

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

1 Planta -1 108,970 2,950 321,462 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 108,970 2,950 321,462 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 642,924

7 PP110005 u Partida alçada d'abonament íntegre per a edicle de tancament ascensor, amb perfileria d'acer inoxidable i vidre
laminat, segons plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons plànols i plec de condicions. Inclou
transport i col.locació

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PP110006 u Partida alçada d'abonament íntegre per a edicles accessos, amb perfileria d'acer inoxidable i vidre laminat,
segons plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons plànols i plec de condicions. Inclou transport i
col.locació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C5  ACABATS ARQUITECTURA
Subcapítol 03  BARANES

1 EB14B9KD m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer, fixat mecànicament

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

1 Planta -1 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

2 EB121NBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

1 Planta superfície 103,600 103,600 C#*D#*E#*F#

2 Planta -1 205,900 205,900 C#*D#*E#*F#

3 Planta -2 202,900 202,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 512,400

3 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8
cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

1 Planta superfície 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C5  ACABATS ARQUITECTURA
Subcapítol 04  PINTURES

1 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

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

1 Planta -1 1.803,510 1.803,510 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 1.803,510 1.803,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.607,020

2 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, 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 Planta -1 115,740 2,600 300,924 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 115,740 2,600 300,924 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 601,848

3 E894J240 m2 Pintat de pilar 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 Planta -1 174,500 174,500 C#*D#*E#*F#

2 Planta -2 176,430 176,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,930

4 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 superfície 785,800 785,800 C#*D#*E#*F#

2 Planta -1 571,520 571,520 C#*D#*E#*F#

3 Planta -2 571,520 571,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.928,840

5 EBA1A130 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

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

1 Planta superfície 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

2 Planta -1 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

3 Planta -2 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

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

1 Planta superfície 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#

2 Planta -1 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#

3 Planta -2 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 16,280

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C5  ACABATS ARQUITECTURA
Subcapítol 05  SENYALITZACIO VERTICAL

1 EBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C6  URBANITZACIO
Subcapítol 01  DRENATGE

1 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

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

1 Planta superfície 170,420 170,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,420

2 PP1107 u Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa general. Inclou perforació pantalles de formigó.

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C6  URBANITZACIO
Subcapítol 02  PAVIMENT

1 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Planta superfície i rampes 255,510 255,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,510

Obra 01 PRESSUPOST 001

EUR
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Capítol C6  URBANITZACIO
Subcapítol 03  ENLLUMENAT

1 GHN33G81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PP110004 u Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa general

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C7  CONTROL DE QUALITAT

1 PP110000 u Partida alçada abonament integre per a la realització del Control de Qualitat del Projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol C8  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 PP110010 u Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/05/13 Pàg.: 1

E21R11A5P-1 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

164,74 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E22113C2P-2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

E2213422P-3 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

E24120DAP-4 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

E3C515H4P-5 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

87,76 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E3CB4000P-6 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E3CBM8JJP-7 m2 Armadura per a lloses AP500 S amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

9,37 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

E3CD1100P-8 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments 22,51 €

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

E3G5641KP-9 m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó
HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment

88,10 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

E3GB3000P-10 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

E3GZ1000P-11 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.840,00 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)

E3GZ6352P-12 m3 Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

78,75 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

E3GZA400P-13 m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària 38,28 €

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

E3GZKGDBP-14 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 B400S

153,68 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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E3Z112T1P-15 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

E45118H4P-16 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

103,93 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E45B18H4P-17 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,77 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

E45C18H4P-18 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

87,77 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

E45CA8H4P-19 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,96 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E4B13000P-20 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E4B35000P-21 kg Armadura per a bigues llosa rampa AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E4BB3000P-22 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E4BC3000P-23 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

E4BCM8JJP-24 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

9,24 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

E4BCMAJJP-25 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E4D19C23P-26 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de tub metàl·lic per a pilars de secció
circular de 40 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

15,21 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

E4D81500P-27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a lateral del forjats de directriu
recta

27,86 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

E4DB1SFHP-28 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi i cassetó recuperable de PVC de 25 cm, per a una retícula de 80x80 cm

30,30 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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E4DC1D00P-29 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a parament no vist, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi

29,75 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

E4DC1D02P-30 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a àbacs, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

45,06 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

E4DCAD02P-31 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

59,17 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E4ZW1P70P-32 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 13,72 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E6187H1KP-33 m2 Paredó de divisòria per a revestir de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
500x200x100 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

E618G56KP-34 m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x150 mm, rugós, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

34,06 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

E711EF76P-35 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

29,74 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7B11AD0P-36 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir 2,75 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

E82C1Q2KP-37 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

29,17 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E894J240P-38 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

11,96 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E8989240P-39 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

E898A240P-40 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E9DC1P13P-41 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,59 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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E9GL31A0P-42 m2 Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de
densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat estriat
longitudinal i junts tallats en fresc

13,65 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

E9M2M111P-43 m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa
d'acabat de morter i una capa de pintura de recobriment

25,92 €

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

E9S2LN3BP-44 m2 Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques

40,94 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E9U381A1P-45 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

8,08 €

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E9V34614P-46 m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de
vora motllurada, amb acabat antilliscant, preu mitjà i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

60,17 €

(SEIXANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EAQDD296P-47 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

84,93 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EARAAA65P-48 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas,
amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

932,11 €

(NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EASA71P2P-49 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt,
col·locada

252,71 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EAVM1111P-50 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, vertical, de 200 a 250 mm
d'amplària, amb comandament manual, col·locada

112,66 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EAW81411P-51 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplària
màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i
accessoris de muntatge, fixat a la porta

980,93 €

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EB1216BCP-52 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L
35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6
mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

138,67 €

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

EB121NBMP-53 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

109,81 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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EB14B9KDP-54 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament

61,59 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

EBA1A130P-55 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura no reflectora, amb
mitjans manuals

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EBA1G130P-56 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EBB11241P-57 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

38,41 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

ED5FC174P-58 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix

57,73 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EEM32211P-59 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

83,35 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EF21M911P-60 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

38,11 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EF21MB11P-61 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

61,57 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EF526351P-62 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EF52A3B1P-63 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EF52B3B1P-64 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 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

14,43 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EFA1A342P-65 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,32 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EFA1A382P-66 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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EFA1E342P-67 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

19,15 €

(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EFA1E382P-68 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

24,79 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EFA1E385P-69 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

27,55 €

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

EG161332P-70 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG1M13M2P-71 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,
per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

206,34 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG23R715P-72 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG312192P-73 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

8,22 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EG312232P-74 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EG312262P-75 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EG312352P-76 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EG312372P-77 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

9,68 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG315322P-78 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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EG631151P-79 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu econòmic, encastada

9,06 €

(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EG641171P-80 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic,
encastat

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

EGC1U110P-81 u Grup electrògen fixe de 6 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per aire, amb silenciador per a una reducció
de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre
silentblocks i instal·lat

8.287,74 €

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

EGD1222EP-82 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

26,03 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EGDZ1102P-83 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

31,90 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EH131524P-84 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs fluorescents de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre

27,07 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EH619PJAP-85 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 11 W, flux
aproximat de 540 a 570 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

108,76 €

(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

EJ13B71QP-86 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

123,27 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EJ14BB1QP-87 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

215,64 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EJM11405P-88 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal

1.576,44 €

(MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EL66317HP-89 u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana

21.548,16 €

(VINT-I-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EM111520P-90 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons
norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

26,71 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EM235NAAP-91 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer
inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

391,19 €

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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EM31261JP-92 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,91 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EMDBU010P-93 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

13,72 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EN111G67P-94 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient
elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EN316427P-95 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

29,71 €

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

EN811687P-96 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

17,22 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

ENN27327P-97 u Bomba fecal submergible de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de
preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

1.303,28 €

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

EQ8AU010P-98 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

160,93 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

F21D6104P-99 m Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora

13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F21H1A41P-100 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
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

138,45 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F21QA981P-101 u Retirada de panell de estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

51,51 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F222B123P-102 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,31 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G2194XL5P-103 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

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G9H11251P-104 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

56,99 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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GBA31110P-105 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,21 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GFAB6116P-106 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions
encolades i col·locat al fons de la rasa

24,34 €

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

GHN33G81P-107 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

257,33 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

PP110000P-108 u Partida alçada abonament integre per a la realització del Control de Qualitat del Projecte 26.352,56 €

(VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS)

PP110001P-109 u Quadre general de distibució, tot inclòs segons plec de
condiciones, totalment instal.lat.

5.031,49 €

(CINC MIL TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

PP110002P-110 u Quadre ascensor, segons plec de condicions, totalment instal.lat. 455,30 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

PP110003P-111 u Quadre bombes, tot inclòs segons plec de condicions, totalment instal.lat. 302,45 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

PP110008P-112 u Elements del sistema de evacuació d'aigua del pou de bombes. Una Bomba Sumergible,
segons especificacions plec de condiciones, amb elements necessaris per a la connexió,
colocats segons plànols. Motor Trifàsic de 9,5kW a 1400rpm. 15m de cable elèctric especial
submergible RDOT de x 2,5 mm ². . Elements interiors del sistema de bombeig segons
plànols i plec de condiciones.

1.108,06 €

(MIL  CENT VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-1 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa

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

compostatge (no mes lluny de 20 km)

164,74 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb

una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

36,55000 €

Altres conceptes 121,44000 €

P-2 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió

1,95 €

Altres conceptes 1,95000 €

P-3 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa

sobre camió

3,13 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-4 E24120DA m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

5,02 €

Altres conceptes 5,02000 €

P-5 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat amb bomba

87,76 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,08750 €

Altres conceptes 17,67250 €

P-6 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500SD de límit

elàstic >= 500 N/mm2

1,25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Altres conceptes 1,24449 €

P-7 E3CBM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 S amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

9,37 €

B0B34258 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m

B500SD UNE-EN 10080

7,89600 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02203 €

Altres conceptes 1,45197 €

P-8 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments 22,51 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,31987 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12550 €

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

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23155 €

Altres conceptes 18,98487 €

P-9 E3G5641K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó

HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment

88,10 €
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B065990L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 350 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

42,43200 €

Altres conceptes 45,66800 €

P-10 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00648 €

Altres conceptes 1,17352 €

P-11 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.840,00 €

Altres conceptes 4.840,00000 €

P-12 E3GZ6352 m3 Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre

retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

78,75 €

Altres conceptes 78,75000 €

P-13 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària 38,28 €

Altres conceptes 38,28000 €

P-14 E3GZKGDB 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 B400S

153,68 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 4,57600 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,39781 €

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, amb

>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

26,79596 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,30120 €

Altres conceptes 119,44603 €

P-15 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova

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

10,92 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

6,17715 €

Altres conceptes 4,74285 €

P-16 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

103,93 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,08750 €

Altres conceptes 33,84250 €

P-17 E45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,77 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,08750 €

Altres conceptes 19,68250 €

P-18 E45C18H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

87,77 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,08500 €

Altres conceptes 19,68500 €
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P-19 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,96 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,08500 €

Altres conceptes 21,87500 €

P-20 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,17 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Altres conceptes 1,16460 €

P-21 E4B35000 kg Armadura per a bigues llosa rampa AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Altres conceptes 1,30028 €

P-22 E4BB3000 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00864 €

Altres conceptes 1,30136 €

P-23 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2

1,36 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,34704 €

P-24 E4BCM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

9,24 €

B0B34258 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m

B500SD UNE-EN 10080

7,89600 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02160 €

Altres conceptes 1,32240 €

P-25 E4BCMAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

11,14 €

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m

B500SD UNE-EN 10080

9,79200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02160 €

Altres conceptes 1,32640 €

P-26 E4D19C23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de tub metàl·lic per a pilars de secció

circular de 40 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

15,21 €

B0DF3328 m2 Motlle circular de tub metàl·lic per a encofrar pilars de diàmetre 40 cm i fins a 3 m d'alçària,

per a 50 usos

6,72000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,25100 €

Altres conceptes 8,14484 €

P-27 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a lateral del forjats de directriu

recta

27,86 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,22997 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17206 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87604 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €

Altres conceptes 25,48153 €

P-28 E4DB1SFH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb

tauler de fusta de pi i cassetó recuperable de PVC de 25 cm, per a una retícula de 80x80 cm

30,30 €

B0DZJ0L6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport de cassetons recuperables, per a 25 usos 3,02308 €

B0D96330 u Cassetó recuperable de PVC de 80x74 cm i de 25 cm d'alçària, per a 50 usos 2,10834 €

B0D81A50 m2 Plafó metàl·lic de 80x74 cm per a 20 usos 0,43408 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,12870 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0A31000 kg Clau acer 0,03496 €

Altres conceptes 24,44158 €

P-29 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a parament no vist, a una alçària <= 3 m, amb tauler

de fusta de pi

29,75 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43560 €

Altres conceptes 27,13653 €

P-30 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a àbacs, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de

pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

45,06 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15060 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1

ús

8,38350 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43560 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 34,01283 €

P-31 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler

de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

59,17 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57112 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1

ús

8,38350 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15060 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

Altres conceptes 47,58491 €

P-32 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 13,72 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,17000 €

Altres conceptes 6,55000 €

P-33 E6187H1K m2 Paredó de divisòria per a revestir de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de

500x200x100 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt

1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

19,89 €

B0E245A1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x100 mm, per a revestir, categoria I segons

norma UNE-EN 771-3

8,65200 €

Altres conceptes 11,23800 €

P-34 E618G56K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,

de 400x200x150 mm, rugós, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la

norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

34,06 €

B0E254F6 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x150 mm, amb components

hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

16,36533 €

Altres conceptes 17,69467 €

P-35 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de

dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

29,74 €

B711Q070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 60 g/m2

12,01200 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €

Altres conceptes 17,42200 €

P-36 E7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir 2,75 €

B7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 1,35300 €

Altres conceptes 1,39700 €

P-37 E82C1Q2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic

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

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

13888)

29,17 €

B0FH6182 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15

peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

15,97200 €

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

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,57810 €

Altres conceptes 9,28600 €

P-38 E894J240 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons

diluïda, i dues d'acabat

11,96 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,68932 €

Altres conceptes 10,27068 €

P-39 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una

capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,58 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,68932 €

Altres conceptes 2,89068 €

P-40 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb

una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,50 €
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B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,68932 €

Altres conceptes 3,81068 €

P-41 E9DC1P13 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411),

de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per

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

32,59 €

B0FH6193 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5

peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

14,24940 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17109 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,44175 €

Altres conceptes 15,72776 €

P-42 E9GL31A0 m2 Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de

densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat estriat

longitudinal i junts tallats en fresc

13,65 €

B06L361B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

11,05440 €

Altres conceptes 2,59560 €

P-43 E9M2M111 m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa

d'acabat de morter i una capa de pintura de recobriment

25,92 €

B9M21E02 kg Morter de resines epoxi per a capa base, per a paviment continu 1,99920 €

B89ZR000 kg Pintura acrílica 1,14240 €

B9M21E03 kg Morter de resines epoxi per a capa d'acabat, per a paviment continu 5,30880 €

Altres conceptes 17,46960 €

P-44 E9S2LN3B m2 Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat amb fixacions

mecàniques

40,94 €

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 2,88000 €

B0CHLN0B m2 Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix 31,00300 €

Altres conceptes 7,05700 €

P-45 E9U381A1 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu

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

8,08 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,03103 €

B9U381A0 m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària 5,04900 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,16275 €

Altres conceptes 2,83722 €

P-46 E9V34614 m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de

vora motllurada, amb acabat antilliscant, preu mitjà i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb adhesiu

per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

60,17 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,52521 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,65426 €

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

peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

2,02827 €

B9V3D286 m Peça de gres porcellànic premsat polit amb vora motllurada, 2,5 a 3,3 peces/m, preu mitjà,

acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó

33,23250 €

Altres conceptes 23,72976 €

P-47 EAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a

pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

84,93 €
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BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €

BAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i

estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

47,75000 €

Altres conceptes 22,04000 €

P-48 EARAAA65 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas,

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

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

pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

932,11 €

BARAAA65 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas,

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

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

pany

733,30000 €

Altres conceptes 198,81000 €

P-49 EASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt,

col·locada

252,71 €

BASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt 246,52000 €

Altres conceptes 6,19000 €

P-50 EAVM1111 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, vertical, de 200 a 250 mm

d'amplària, amb comandament manual, col·locada

112,66 €

BAVM1110 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, vertical, de 200 a 250 mm

d'amplària, amb comandament manual

108,06000 €

Altres conceptes 4,60000 €

P-51 EAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplària

màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i

accessoris de muntatge, fixat a la porta

980,93 €

BAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària

màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i

accessoris de muntatge, per a fixar a la porta

929,44000 €

Altres conceptes 51,49000 €

P-52 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L

35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6

mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,

volandera i femella

138,67 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,19700 €

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,

amb 1 butiral transparent

53,96000 €

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L

35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6

mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

57,43000 €

Altres conceptes 26,08300 €

P-53 EB121NBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles

cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,

volandera i femella

109,81 €

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

BB121NB0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles

cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

93,77000 €

Altres conceptes 14,24000 €

P-54 EB14B9KD m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,

amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament

61,59 €
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BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,

amb suport de platines d'acer

38,36000 €

Altres conceptes 23,23000 €

P-55 EBA1A130 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura no reflectora, amb

mitjans manuals

3,73 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,14663 €

Altres conceptes 3,58337 €

P-56 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans

manuals

2,91 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,28750 €

Altres conceptes 2,62250 €

P-57 EBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

38,41 €

BBM12502 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 23,90000 €

Altres conceptes 14,51000 €

P-58 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària,

amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN

1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm

de gruix i parets de 100 mm de gruix

57,73 €

BD5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 60 a 100 mm

d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma

UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

38,97600 €

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

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,78771 €

Altres conceptes 14,96629 €

P-59 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de

pressió baixa i encastat

83,35 €

BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de

pressió baixa, per a encastar

55,28000 €

Altres conceptes 28,07000 €

P-60 EF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat,

amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

38,11 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat 0,78500 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 2,88750 €

BF21M900 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

16,05480 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,30160 €

Altres conceptes 18,08110 €

P-61 EF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat,

amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

61,57 €

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, per a roscar 10,01250 €

BF21MB00 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

26,60160 €

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, roscat 1,30500 €
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B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,47740 €

Altres conceptes 23,17350 €

P-62 EF526351 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la

norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat

superficialment

7,87 €

BFW52650 u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a connectar a pressió 0,38400 €

BF526300 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la

norma UNE-EN 1057

2,75400 €

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,10000 €

Altres conceptes 4,63200 €

P-63 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la

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

superficialment

11,99 €

BFY5AA00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat

0,13000 €

BFW52AB0 u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,33900 €

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la

norma UNE-EN 1057

5,37540 €

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,11700 €

Altres conceptes 6,02860 €

P-64 EF52B3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 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

14,43 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,13500 €

BFY5AB00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat

0,16500 €

BFW52BB0 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,43800 €

BF52B300 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la

norma UNE-EN 1057

6,96660 €

Altres conceptes 6,72540 €

P-65 EFA1A342 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,

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

12,32 €

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 0,96000 €

BFA1A340 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,

segons la norma UNE-EN 1452-2

1,15260 €

BFWA1A40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a

encolar

1,98300 €

BFYA1A40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de

diàmetre nominal exterior, encolat

0,34000 €

Altres conceptes 7,88440 €

P-66 EFA1A382 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió

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

de dificultat mitjà i col·locat superficialment

17,39 €

BFYA1A80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de

diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

0,34000 €

BFWA1A80 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió

elàstica amb anella elastomèrica

7,02900 €
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BFA1A380 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica

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

1,18320 €

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 0,96000 €

Altres conceptes 7,87780 €

P-67 EFA1E342 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,

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

19,15 €

BFYA1E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de

diàmetre nominal exterior, encolat

0,73000 €

BFWA1E40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a

encolar

5,27400 €

BFA1E340 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,

segons la norma UNE-EN 1452-2

2,46840 €

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

Altres conceptes 9,73710 €

P-68 EFA1E382 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió

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

de dificultat mitjà i col·locat superficialment

24,79 €

BFA1E380 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica

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

2,55000 €

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

BFWA1E80 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió

elàstica amb anella elastomèrica

10,83000 €

BFYA1E80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de

diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

0,73000 €

Altres conceptes 9,73950 €

P-69 EFA1E385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió

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

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

27,55 €

BFWA1E80 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió

elàstica amb anella elastomèrica

10,83000 €

BFA1E380 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica

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

2,55000 €

BFYA1E80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de

diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

0,73000 €

Altres conceptes 13,44000 €

P-70 EG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65,

muntada superficialment

16,54 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,31000 €

BG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65 i per

a muntar superficialment

6,61000 €

Altres conceptes 9,62000 €

P-71 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,

per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

206,34 €

BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 2,93000 €

BG1M13M0 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm,

per a un comptador trifàsic i rellotge

145,50000 €

Altres conceptes 57,91000 €
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P-72 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

4,44 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG23R710 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

2,13180 €

Altres conceptes 2,06820 €

P-73 EG312192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat superficialment

8,22 €

BG312190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,21220 €

Altres conceptes 3,00780 €

P-74 EG312232 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat superficialment

2,02 €

BG312230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,32600 €

Altres conceptes 0,69400 €

P-75 EG312262 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,

col·locat superficialment

5,42 €

BG312260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,57000 €

Altres conceptes 1,85000 €

P-76 EG312352 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,

col·locat superficialment

5,14 €

BG312350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,28440 €

Altres conceptes 1,85560 €

P-77 EG312372 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat superficialment

9,68 €

BG312370 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

7,36440 €

Altres conceptes 2,31560 €

P-78 EG315322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K

(AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa

emissió fums, col·locat superficialment

3,47 €

BG315320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K

(AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa

emissió fums

2,77440 €

Altres conceptes 0,69560 €

P-79 EG631151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,

amb tapa, preu econòmic, encastada

9,06 €

BG631151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,

amb tapa, preu econòmic, per a encastar

2,47000 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-80 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic,

encastat

8,82 €
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BG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, per a

encastar

2,23000 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-81 EGC1U110 u Grup electrògen fixe de 6 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de

tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per aire, amb silenciador per a una reducció

de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre

silentblocks i instal·lat

8.287,74 €

BGC1U110 u Grup electrògen fixe de 6 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de

tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per aire, amb silenciador per a una reducció

de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre

silentblocs

8.240,96000 €

Altres conceptes 46,78000 €

P-82 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm

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

26,03 €

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

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6

mm de diàmetre, de 300 µm

11,20000 €

Altres conceptes 10,79000 €

P-83 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i

col·locat superficialment

31,90 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i

per muntar superficialment

20,32000 €

Altres conceptes 11,58000 €

P-84 EH131524 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs fluorescents de 36 W, de

forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre

27,07 €

BH131520 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor de 2 de 36 W, de forma rectangular,

amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF

12,11000 €

BHW13000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats

superficialment

0,60000 €

Altres conceptes 14,36000 €

P-85 EH619PJA u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma

rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 11 W, flux

aproximat de 540 a 570 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

108,76 €

BH619PJA u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma

rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 11 W, flux

aproximat de 540 a 570 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà

101,81000 €

Altres conceptes 6,95000 €

P-86 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color

blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

123,27 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,37300 €

BJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color

blanc i preu mitjà

107,61000 €

Altres conceptes 15,28700 €

P-87 EJ14BB1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i

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

sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

215,64 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,91100 €
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BJ14BB1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb

seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i

preu mitjà

174,73000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17904 €

Altres conceptes 38,81996 €

P-88 EJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,

connectat a una bateria o a un ramal

1.576,44 €

BJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a

connectar a la bateria o al ramal

1.570,38000 €

Altres conceptes 6,06000 €

P-89 EL66317H u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema

d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de

maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina

amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana

21.548,16 €

BLE13320 u Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de

2 velocitats

4.763,48000 €

BL113330 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 450 kg de

carrega útil, 3 parades (6 m) i 1 m/s de velocitat

1.004,34000 €

BL613200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de

450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

742,51000 €

BL813200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de

450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1.205,22000 €

BLA413F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària 2.011,77000 €

BLL1H332 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer

pintat de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s

de velocitat

4.234,73000 €

BLN22310 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 3

parades i maniobra universal simple

93,09000 €

BLR12100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal

simple

59,22000 €

BLT12190 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats,

maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat

248,55000 €

BLH13513 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1

m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 3 parades

4.112,80000 €

Altres conceptes 3.072,45000 €

P-90 EM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons

norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

26,71 €

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

BM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons

norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície

15,24000 €

Altres conceptes 11,13000 €

P-91 EM235NAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer

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

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

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

391,19 €

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

BM235NAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer

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

d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

321,05000 €
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Altres conceptes 69,53000 €

P-92 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,

amb suport a paret

48,91 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,34000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

Altres conceptes 9,27000 €

P-93 EMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de

420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

13,72 €

BMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de

420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar

mecànicament

6,77000 €

Altres conceptes 6,95000 €

P-94 EN111G67 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió

nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient

elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

18,94 €

BN111G60 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió

nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient

elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer

9,67000 €

Altres conceptes 9,27000 €

P-95 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre

nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

29,71 €

BN316420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre

nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt

20,44000 €

Altres conceptes 9,27000 €

P-96 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

17,22 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

5,63000 €

Altres conceptes 11,59000 €

P-97 ENN27327 u Bomba fecal submergible de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de

preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

1.303,28 €

BNN27320 u Bomba fecal submergible de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de

preu alt, amb un pas útil de sólids de 45 mm, com a màxim

1.117,86000 €

Altres conceptes 185,42000 €

P-98 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,

de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

160,93 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat,

de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

142,39000 €

Altres conceptes 18,54000 €

P-99 F21D6104 m Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb

martell trencador muntat sobre retroexcavadora

13,66 €

Altres conceptes 13,66000 €

P-100 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10

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

138,45 €

Altres conceptes 138,45000 €

P-101 F21QA981 u Retirada de panell de estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3,

enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre

51,51 €
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camió o contenidor

Altres conceptes 51,51000 €

P-102 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb

retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,31 €

Altres conceptes 10,31000 €

P-103 G2194XL5 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

3,97 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-104 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa

i compactada

56,99 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,50000 €

Altres conceptes 3,49000 €

P-105 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

8,21 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,88844 €

Altres conceptes 3,39193 €

P-106 GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions

encolades i col·locat al fons de la rasa

24,34 €

BFAB6110 u Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions per a

encolar

10,43000 €

Altres conceptes 13,91000 €

P-107 GHN33G81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi

a pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

257,33 €

BHN33G80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi

a pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

234,96000 €

Altres conceptes 22,37000 €

P-108 PP110000 u Partida alçada abonament integre per a la realització del Control de Qualitat del Projecte 26.352,56 €

Sense descomposició 26.352,56000 €

P-109 PP110001 u Quadre general de distibució, tot inclòs segons plec de

condiciones, totalment instal.lat.

5.031,49 €

Sense descomposició 5.031,49000 €

P-110 PP110002 u Quadre ascensor, segons plec de condicions, totalment instal.lat. 455,30 €

Sense descomposició 455,30000 €

P-111 PP110003 u Quadre bombes, tot inclòs segons plec de condicions, totalment instal.lat. 302,45 €

Sense descomposició 302,45000 €

P-112 PP110008 u Elements del sistema de evacuació d'aigua del pou de bombes. Una Bomba Sumergible,

segons especificacions plec de condiciones, amb elements necessaris per a la connexió,

colocats segons plànols. Motor Trifàsic de 9,5kW a 1400rpm. 15m de cable elèctric especial

submergible RDOT de x 2,5 mm ². . Elements interiors del sistema de bombeig segons

plànols i plec de condiciones.

1.108,06 €

Sense descomposició 1.108,06000 €
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Capítol C1 TREBALLS PREVIS

1 G2194XL5 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 - 103)

3,97 1.614,730 6.410,48

2 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 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 -
100)

138,45 7,000 969,15

3 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km) (P - 1)

164,74 10,000 1.647,40

4 F21QA981 u Retirada de panell de estructura metàl·lica o fusta, amb un volum
aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 101)

51,51 1,000 51,51

5 F21D6104 m Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó
vibropremsat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (P -
99)

13,66 23,100 315,55

6 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

1,95 680,700 1.327,37

TOTAL Capítol 01.C1 10.721,46
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Capítol C2 MOVIMENT DE TERRES

1 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 102)

10,31 23,960 247,03

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)

3,13 13.012,900 40.730,38

3 E24120DA m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km (P - 4)

5,02 16.400,800 82.332,02

4 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació
(P - 11)

4.840,00 1,000 4.840,00

TOTAL Capítol 01.C2 128.149,43
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Capítol C3 ESTRUCTURES

Subcapítol 01 PANTALLAS

1 E3GZKGDB 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 B400S (P -
14)

153,68 99,840 15.343,41

2 E3G5641K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu

88,10 1.427,712 125.781,43

EUR
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hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment (P - 9)

3 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

1,18 83.118,000 98.079,24

4 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària (P - 13) 38,28 99,840 3.821,88

5 E3GZ6352 m3 Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 12)

78,75 23,962 1.887,01

TOTAL Subcapítol 01.C3.01 244.912,97
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Capítol C3 ESTRUCTURES

Subcapítol 02 FONAMENTACIÓ

1 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments (P - 8) 22,51 76,594 1.724,13

2 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 15)

10,92 2.179,600 23.801,23

3 E3CBM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 S amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 7)

9,37 4.359,200 40.845,70

4 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 6)

1,25 13.924,900 17.406,13

5 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 5)

87,76 1.089,800 95.640,85

TOTAL Subcapítol 01.C3.02 179.418,04
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Capítol C3 ESTRUCTURES

Subcapítol 03 PILARS

1 E4D19C23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de tub metàl·lic
per a pilars de secció circular de 40 cm de diàmetre, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 26)

15,21 345,801 5.259,63

2 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

1,17 742.746,000 869.012,82

3 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 16)

103,93 34,662 3.602,42

TOTAL Subcapítol 01.C3.03 877.874,87
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Capítol C3 ESTRUCTURES

Subcapítol 04 FORJATS RETICULARS

1 E4DB1SFH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi i cassetó recuperable de PVC
de 25 cm, per a una retícula de 80x80 cm (P - 28)

30,30 2.840,580 86.069,57

2 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a àbacs, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 30)

45,06 760,440 34.265,43

EUR
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3 E45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
17)

89,77 553,600 49.696,67

4 E45C18H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 18)

87,77 266,160 23.360,86

5 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a lateral del
forjats de directriu recta (P - 27)

27,86 195,880 5.457,22

6 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella (P - 32)

13,72 800,000 10.976,00

7 E4BB3000 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)

1,31 75.878,300 99.400,57

TOTAL Subcapítol 01.C3.04 309.226,32

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C3 ESTRUCTURES

Subcapítol 05 RAMPES

1 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 31)

59,17 308,120 18.231,46

2 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 19)

89,96 92,436 8.315,54

3 E4BCMAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 25)

11,14 616,240 6.864,91

4 E4B35000 kg Armadura per a bigues llosa rampa AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)

1,31 1.186,600 1.554,45

TOTAL Subcapítol 01.C3.05 34.966,36
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Capítol C3 ESTRUCTURES

Subcapítol 06 ESCALES, POU BOMBES, POU ASCENSOR

1 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a parament no vist, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 29)

29,75 117,344 3.490,98

2 E45C18H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 18)

87,77 17,950 1.575,47

3 E4BCM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 24)

9,24 63,240 584,34

4 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 23)

1,36 582,400 792,06

TOTAL Subcapítol 01.C3.06 6.442,85
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 DRENATGE APARCAMENT

EUR
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1 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60
a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic
nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 58)

57,73 206,170 11.902,19

2 EFA1E382 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 68)

24,79 3,000 74,37

3 EFA1A382 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 66)

17,39 39,900 693,86

4 EFA1E385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (P - 69)

27,55 25,300 697,02

5 GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal
amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa (P - 106)

24,34 7,000 170,38

6 EG312372 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 77)

9,68 10,000 96,80

7 PP110008 u Elements del sistema de evacuació d'aigua del pou de bombes. Una
Bomba Sumergible, segons especificacions plec de condiciones, amb
elements necessaris per a la connexió, colocats segons plànols. Motor
Trifàsic de 9,5kW a 1400rpm. 15m de cable elèctric especial
submergible RDOT de x 2,5 mm ². . Elements interiors del sistema de
bombeig segons plànols i plec de condiciones. (P - 112)

1.108,06 1,000 1.108,06

TOTAL Subcapítol 01.C4.01 14.742,68
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 SANEJAMENT I LAVABOS

1 EN111G67 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16
bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment
de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment (P - 94)

18,94 1,000 18,94

2 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 96)

17,22 1,000 17,22

3 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 95)

29,71 1,000 29,71

4 EJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 88)

1.576,44 1,000 1.576,44

5 EFA1E342 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 67)

19,15 32,000 612,80

6 EFA1A342 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 65)

12,32 29,280 360,73

7 EF52B3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb

14,43 32,000 461,76
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grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 64)

8 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 63)

11,99 27,940 335,00

9 EF526351 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 62)

7,87 16,800 132,22

10 EJ14BB1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 87)

215,64 6,000 1.293,84

11 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu (P - 86)

123,27 8,000 986,16

12 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C,  instal·lat (P - 98)

160,93 2,000 321,86

13 ENN27327 u Bomba fecal submergible de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45
mm, com a màxim i muntada superficialment (P - 97)

1.303,28 1,000 1.303,28

14 PP110009 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa general. (P - 0) 350,00 1,000 350,00

TOTAL Subcapítol 01.C4.02 7.799,96
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 VENTILACIO FORÇADA

1 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 59)

83,35 2,000 166,70

TOTAL Subcapítol 01.C4.03 166,70
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 04 IL·LUMINACIO I SENYALITZACIO D'EMERGENCIA

1 EH131524 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer
esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre (P - 84)

27,07 140,000 3.789,80

2 EG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 70)

16,54 27,000 446,58

3 EG312262 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 75)

5,42 503,800 2.730,60

4 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 72)

4,44 503,800 2.236,87

5 EH619PJA u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 11 W, flux aproximat de 540 a 570 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (P - 85)

108,76 64,000 6.960,64

6 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 80)

8,82 18,000 158,76
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7 EG631151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada (P - 79)

9,06 8,000 72,48

TOTAL Subcapítol 01.C4.04 16.395,73
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05 PORTES ACCES VEHICLES

1 EAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de
4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de
transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la
porta (P - 51)

980,93 2,000 1.961,86

2 EARAAA65 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 48)

932,11 2,000 1.864,22

3 EG312232 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 74)

2,02 61,600 124,43

4 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 72)

4,44 61,600 273,50

5 EG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 70)

16,54 1,000 16,54

TOTAL Subcapítol 01.C4.05 4.240,55
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 06 ASCENSOR

1 EL66317H u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones
(450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6
m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat,
cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
pintat i qualitat d'acabats mitjana (P - 89)

21.548,16 1,000 21.548,16

2 EG312352 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
(P - 76)

5,14 50,200 258,03

3 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 72)

4,44 50,200 222,89

TOTAL Subcapítol 01.C4.06 22.029,08
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 07 PROTECCIO CONTRA INCENDIS
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1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 92)

48,91 12,000 586,92

2 EM235NAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de
metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge (P - 91)

391,19 8,000 3.129,52

3 EF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 61)

61,57 9,540 587,38

4 EF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 60)

38,11 293,520 11.186,05

5 EM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 90)

26,71 150,000 4.006,50

6 EG315322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 78)

3,47 689,840 2.393,74

7 EG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 70)

16,54 22,000 363,88

8 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 72)

4,44 689,840 3.062,89

9 EMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P -
93)

13,72 30,000 411,60

10 PP000002 u Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa general (P - 0) 400,00 1,000 400,00

TOTAL Subcapítol 01.C4.07 26.128,48
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 08 QUADRES INSTAL·LACIONS

1 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge,
muntada superficialment (P - 71)

206,34 1,000 206,34

2 PP110001 u Quadre general de distibució, tot inclòs segons plec de
condiciones, totalment instal.lat. (P - 109)

5.031,49 1,000 5.031,49

3 PP110002 u Quadre ascensor, segons plec de condicions, totalment instal.lat. (P -
110)

455,30 1,000 455,30

4 PP110003 u Quadre bombes, tot inclòs segons plec de condicions, totalment
instal.lat. (P - 111)

302,45 1,000 302,45

5 EGC1U110 u Grup electrògen fixe de 6 kVA de potència i funcionament automàtic,
trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat
per aire, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb
quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre
silentblocks i instal·lat (P - 81)

8.287,74 1,000 8.287,74
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6 PP110004 u Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa general (P - 0) 150,00 1,000 150,00

TOTAL Subcapítol 01.C4.08 14.433,32
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 09 XARXA A TERRA

1 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 83)

31,90 2,000 63,80

2 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 72)

4,44 213,000 945,72

3 EG312192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 73)

8,22 213,000 1.750,86

4 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 82)

26,03 2,000 52,06

TOTAL Subcapítol 01.C4.09 2.812,44
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Capítol C4 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 10 IMPERMEABILITZACIO COBERTA APARCAMENT

1 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació (P - 35)

29,74 1.803,510 53.636,39

2 E7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 36)

2,75 1.803,510 4.959,65

3 E9GL31A0 m2 Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger
HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat estriat longitudinal i
junts tallats en fresc (P - 42)

13,65 1.803,510 24.617,91

TOTAL Subcapítol 01.C4.10 83.213,95
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Capítol C5 ACABATS ARQUITECTURA

Subcapítol 01 PAVIMENTS

1 E9M2M111 m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa
base de morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa de pintura de
recobriment (P - 43)

25,92 3.391,500 87.907,68

2 E9DC1P13 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup
BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1
a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 41)

32,59 153,800 5.012,34

EUR
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3 E9S2LN3B m2 Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 44)

40,94 1,000 40,94

4 E9V34614 m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per
frontal i estesa de vora motllurada, amb acabat antilliscant, preu mitjà i
2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 46)

60,17 43,200 2.599,34

5 E9U381A1 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 45)

8,08 239,400 1.934,35

TOTAL Subcapítol 01.C5.01 97.494,65

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C5 ACABATS ARQUITECTURA

Subcapítol 02 TANCAMENTS I PORTES

1 E618G56K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, rugós, gris , amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
(P - 34)

34,06 529,516 18.035,31

2 E6187H1K m2 Paredó de divisòria per a revestir de 10 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 500x200x100 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 33)

19,89 380,432 7.566,79

3 EASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt, col·locada (P - 49)

252,71 12,000 3.032,52

4 EAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada (P - 47)

84,93 10,000 849,30

5 E82C1Q2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu
alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 37)

29,17 200,460 5.847,42

6 EAVM1111 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables,
vertical, de 200 a 250 mm d'amplària, amb comandament manual,
col·locada (P - 50)

112,66 642,924 72.431,82

7 PP110005 u Partida alçada d'abonament íntegre per a edicle de tancament
ascensor, amb perfileria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons
plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons plànols i
plec de condicions. Inclou transport i col.locació (P - 0)

5.323,00 1,000 5.323,00

8 PP110006 u Partida alçada d'abonament íntegre per a edicles accessos, amb
perfileria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons plànols. Inclou
fixacions, cargols i demés elements segons plànols i plec de
condicions. Inclou transport i col.locació. (P - 0)

12.431,40 2,000 24.862,80

TOTAL Subcapítol 01.C5.02 137.948,96

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C5 ACABATS ARQUITECTURA

Subcapítol 03 BARANES

1 EB14B9KD m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,
acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament (P - 54)

61,59 21,600 1.330,34

EUR
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2 EB121NBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 53)

109,81 512,400 56.266,64

3 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre,
travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de
20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a
120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella (P - 52)

138,67 50,000 6.933,50

TOTAL Subcapítol 01.C5.03 64.530,48

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C5 ACABATS ARQUITECTURA

Subcapítol 04 PINTURES

1 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 40)

5,50 3.607,020 19.838,61

2 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 39)

4,58 601,848 2.756,46

3 E894J240 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 38)

11,96 350,930 4.197,12

4 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no
reflectora, amb mitjans manuals (P - 56)

2,91 1.928,840 5.612,92

5 EBA1A130 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb
pintura no reflectora, amb mitjans manuals (P - 55)

3,73 18,000 67,14

6 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 105)

8,21 16,280 133,66

TOTAL Subcapítol 01.C5.04 32.605,91

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C5 ACABATS ARQUITECTURA

Subcapítol 05 SENYALITZACIO VERTICAL

1 EBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 57)

38,41 6,000 230,46

TOTAL Subcapítol 01.C5.05 230,46

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C6 URBANITZACIO

Subcapítol 01 DRENATGE

1 ED5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60
a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic
nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 58)

57,73 170,420 9.838,35

2 PP1107 u Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa general. Inclou
perforació pantalles de formigó. (P - 0)

700,00 3,000 2.100,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.C6.01 11.938,35

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C6 URBANITZACIO

Subcapítol 02 PAVIMENT

1 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 104)

56,99 255,510 14.561,51

TOTAL Subcapítol 01.C6.02 14.561,51

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C6 URBANITZACIO

Subcapítol 03 ENLLUMENAT

1 GHN33G81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt,
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 107)

257,33 8,000 2.058,64

2 PP110004 u Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa general (P - 0) 150,00 1,000 150,00

TOTAL Subcapítol 01.C6.03 2.208,64

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C7 CONTROL DE QUALITAT

1 PP110000 u Partida alçada abonament integre per a la realització del Control de
Qualitat del Projecte (P - 108)

26.352,56 1,000 26.352,56

TOTAL Capítol 01.C7 26.352,56

Obra 01 Pressupost 001

Capítol C8 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 PP110010 u Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de l'Obra
(P - 0)

32.444,69 1,000 32.444,69

TOTAL Capítol 01.C8 32.444,69

EUR
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NIVELL 3: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.C3.01  PANTALLAS 244.912,97

Subcapítol 01.C3.02  FONAMENTACIÓ 179.418,04

Subcapítol 01.C3.03  PILARS 877.874,87

Subcapítol 01.C3.04  FORJATS RETICULARS 309.226,32

Subcapítol 01.C3.05  RAMPES 34.966,36

Subcapítol 01.C3.06  ESCALES, POU BOMBES, POU ASCENSOR 6.442,85

Capítol 01.C3  ESTRUCTURES 1.652.841,41

Subcapítol 01.C4.01  DRENATGE APARCAMENT 14.742,68

Subcapítol 01.C4.02  SANEJAMENT I LAVABOS 7.799,96

Subcapítol 01.C4.03  VENTILACIO FORÇADA 166,70

Subcapítol 01.C4.04  IL·LUMINACIO I SENYALITZACIO D'EMERGENCIA 16.395,73

Subcapítol 01.C4.05  PORTES ACCES VEHICLES 4.240,55

Subcapítol 01.C4.06  ASCENSOR 22.029,08

Subcapítol 01.C4.07  PROTECCIO CONTRA INCENDIS 26.128,48

Subcapítol 01.C4.08  QUADRES INSTAL·LACIONS 14.433,32

Subcapítol 01.C4.09  XARXA A TERRA 2.812,44

Subcapítol 01.C4.10  IMPERMEABILITZACIO COBERTA APARCAMENT 83.213,95

Capítol 01.C4  INSTAL·LACIONS 191.962,89

Subcapítol 01.C5.01  PAVIMENTS 97.494,65

Subcapítol 01.C5.02  TANCAMENTS I PORTES 137.948,96

Subcapítol 01.C5.03  BARANES 64.530,48

Subcapítol 01.C5.04  PINTURES 32.605,91

Subcapítol 01.C5.05  SENYALITZACIO VERTICAL 230,46

Capítol 01.C5  ACABATS ARQUITECTURA 332.810,46

Subcapítol 01.C6.01  DRENATGE 11.938,35

Subcapítol 01.C6.02  PAVIMENT 14.561,51

Subcapítol 01.C6.03  ENLLUMENAT 2.208,64

Capítol 01.C6  URBANITZACIO 28.708,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.206.323,26

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.C1  TREBALLS PREVIS 10.721,46

Capítol 01.C2  MOVIMENT DE TERRES 128.149,43

Capítol 01.C3  ESTRUCTURES 1.652.841,41

Capítol 01.C4  INSTAL·LACIONS 191.962,89

Capítol 01.C5  ACABATS ARQUITECTURA 332.810,46

Capítol 01.C6  URBANITZACIO 28.708,50

Capítol 01.C7  CONTROL DE QUALITAT 26.352,56

Capítol 01.C8  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 32.444,69

Obra 01 Pressupost 001 2.403.991,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.403.991,40

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 001 2.403.991,40

EUR
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2.403.991,40

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.403.991,40PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

312.518,8813 % Despeses generals SOBRE 2.403.991,40....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.403.991,40....................................................................................................................................144.239,48

Subtotal 2.860.749,76

21 % IVA SOBRE 2.860.749,76....................................................................................................................................600.757,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.461.507,21€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-UN
CÈNTIMS )



Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo en 

Avenida de les Mancomunitats Comarcals en Martorell 

 
Barcelona, Mayo de 2013 

El autor del proyecto, 

 

 

Pol Muñoz Aragón 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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