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Amidaments 



Estadi

AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 21.600,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 21.300,000

2 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 21.300,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESQUELET
Titol 4 01  FONAMENTACIONS
Titol 5 01  PRIMERA GRADERIA
Titol 6 01  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 248.866,000

2 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 3.012,000

3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 2.658,000

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 484,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESQUELET
Titol 4 01  FONAMENTACIONS

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 2

Titol 5 01  PRIMERA GRADERIA
Titol 6 02  LLIGAT

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 201,000

2 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

3 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 40.880,000

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 996,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESQUELET
Titol 4 01  FONAMENTACIONS
Titol 5 02  SEGONA GRADERIA
Titol 6 01  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 132.173,000

2 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1.600,000

3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.412,000

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 257,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESQUELET
Titol 4 01  FONAMENTACIONS
Titol 5 02  SEGONA GRADERIA
Titol 6 02  LLIGAT

Euro



Estadi

AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 3

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 6.488,000

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 158,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESQUELET
Titol 4 02  COSTELLES
Titol 5 01  PRIMERA GRADERIA

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1.280,000

2 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 648.360,000

3 E4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 8.000,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESQUELET
Titol 4 02  COSTELLES
Titol 5 02  SEGONA GRADERIA

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 949,000

2 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 449.280,000

3 E4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 5 m

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 5.000,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESQUELET
Titol 4 03  GRADES
Titol 5 01  PRIMERA GRADERIA

1 E4PRU001 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària, col·locada
recolzada

AMIDAMENT DIRECTE 5.724,000

2 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

AMIDAMENT DIRECTE 3.744,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 624,000

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 202,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESQUELET
Titol 4 03  GRADES
Titol 5 02  SEGONA GRADERIA

1 E4PRU001 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària, col·locada
recolzada

AMIDAMENT DIRECTE 1.728,000

2 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

AMIDAMENT DIRECTE 650,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 192,000

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 02  PLANTES
Titol 4 01  PLANTA -1

1 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 126,000

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 202,000

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 698,000

4 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 4.536,000

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 15.554,000

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 55.840,000

7 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 1.212,000

8 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a una cara, d'alçària <= 6 m

AMIDAMENT DIRECTE 630,000

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 3.490,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 02  PLANTES
Titol 4 02  PLANTA BAIXA

1 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

2 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

3 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 404,000

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1.396,000

5 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.944,000

6 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD  d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 5.040,000

7 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 31.108,000

8 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 111.680,000

9 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 378,000

10 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 2.424,000

11 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a una cara, d'alçària <= 6 m

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

12 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 6.980,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 02  PLANTES
Titol 4 03  PLANTA 1

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 122,000

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD  d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.512,000

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 9.332,000

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 33.504,000

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 113,000

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 727,000

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 2.094,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 203,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 02  PLANTES
Titol 4 04  PLANTA LLOTJA

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 8

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD  d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 378,000

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 2.333,000

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 8.376,000

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 182,000

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 523,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 02  PLANTES
Titol 4 05  PLANTA 1

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 209,000

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD  d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 756,000

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 4.666,000

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 16.752,000

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 363,000

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 1.047,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 288,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 03  PALETERIA
Titol 3 01  PLANTA -1

1 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica

AMIDAMENT DIRECTE 1.947,000

2 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 2.024,000

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 790,000

4 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra

AMIDAMENT DIRECTE 520,000

5 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 486,000

6 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

7 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 03  PALETERIA
Titol 3 02  PLANTA BAIXA

1 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica

AMIDAMENT DIRECTE 1.968,000

2 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 2.327,000

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

AMIDAMENT DIRECTE 555,000

4 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

5 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 393,000

6 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 52,000
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7 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 03  PALETERIA
Titol 3 03  PLANTA 1

1 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica

AMIDAMENT DIRECTE 1.536,000

2 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

AMIDAMENT DIRECTE 176,000

4 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra

AMIDAMENT DIRECTE 307,000

5 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 297,000

6 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 03  PALETERIA
Titol 3 04  PLANTA LLOTJA

1 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica
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AMIDAMENT DIRECTE 256,000

2 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

4 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

5 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 04  ACABATS GRADES

1 PA0001 u Seient de plàstic amb respatller per a estadis esportius.

AMIDAMENT DIRECTE 15.448,000

2 PA0002 u Seients de pell d'alta qualitat.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 PA003 u Banquetes de pell calefactades.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

4 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 05  FAÇANA
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1 E618J89K m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat rugós de 400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, de color especial de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

AMIDAMENT DIRECTE 4.040,000

2 EAFA4H0C u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 240x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 06  TERRENY DE JOC
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.800,000

2 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN

AMIDAMENT DIRECTE 8.500,000

3 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 1.880,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 06  TERRENY DE JOC
Titol 3 02  DRENATGE

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 670,000

2 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 161,000

3 FR3P9132 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

4 FR3P9161 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

5 FR3P9181 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana
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AMIDAMENT DIRECTE 42,000

6 GD4L2000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 202,000

7 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 06  TERRENY DE JOC
Titol 3 03  XARXA DE REG
Titol 4 01  ESCOMESA

1 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una
bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN,
temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 06  TERRENY DE JOC
Titol 3 03  XARXA DE REG
Titol 4 02  EQUIPS

1 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col·locat sobre bancada d'obra de fàbrica
de ceràmica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJSA3181 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim
de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ENH4B727 u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu
alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 06  TERRENY DE JOC
Titol 3 03  XARXA DE REG
Titol 4 03  XARXA

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

2 EFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 198,000

3 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 235,000

4 EFB19655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

5 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa
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AMIDAMENT DIRECTE 180,000

6 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 06  TERRENY DE JOC
Titol 3 04  GESPA

1 FR714A0G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora
acoblada, en un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

AMIDAMENT DIRECTE 8.500,000

2 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

3 FR3P9161 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

4 FR3PA561 m3 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 07  COBERTA
Titol 3 01  FONAMENTACIONS
Titol 4 01  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 120.000,000

2 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 2.500,000

3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 2.800,000

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps
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AMIDAMENT DIRECTE 500,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 07  COBERTA
Titol 3 01  FONAMENTACIONS
Titol 4 02  LLIGAT

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 40.000,000

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 07  COBERTA
Titol 3 02  ESTRUCTURA

1 G441631D kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 300.000,000

2 G4446121 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 500.000,000

3 G4AA1210 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre
nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària

AMIDAMENT DIRECTE 250.000,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 08  ENLLUMENAT

1 PA0004 u Torre d'enllumenat per a estadis i complexes esportius.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT

1 EJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, col·locat amb fixacions murals

AMIDAMENT DIRECTE 165,000

2 EJ14BA1N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

3 EJ13B21B u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, encastat a taulell

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

4 EJ12M7ACDLV u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x750 mm, de color blanc, preu superior ref. 010103B de la sèrie
PLATAFORMES LEVEL DE BANY de LEVEL BOX , encastat al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS

1 PA0005 u Subministrament i col.locació d'instal.lacions d'aigua potable.

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

2 PA0006 u Subministrament i col.locació d'instal.lacions de corrent elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

3 PA0007 u Subministrament i col.locació d'instal.lacions de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

4 PA0008 u Subministrament i col.locació d'instal.lacions de telecomunicacions.

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 01  FAÇANA

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
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UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811
EX

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.26

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 J89Z430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 02  PAVIMENTS EXTERIORS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 03  SANEJAMENT

1 JFV24E10 u Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de canonades

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 04  AIGUA

1 JJV19202 u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de lampisteria,
segons exigències del Projecte i del CTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 05  ELECTRICITAT

1 JGVD3K30 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació de connexió a terra de baixa tensió, incloent: resistència de
la connexió a terra de baixa tensió, independència elèctrica respecte les altres connexions a terra (A.T., etc.),
continuitat elèctrica de les masses i estructures metàl·liques amb la xarxa de terres i sistema de connexió a terra
flotant en els elements de control

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JMV93K70 u Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal·lació contra sobretensions de xarxa i parallamps

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 06  ESTRUCTURES

1 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7134

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83115

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 J030D10A u Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811
EX

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 J0E16606 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de ciment, segons la norma
UNE-EN 772-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

20 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

21 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 07  MOVIMENT DE TERRES

1 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma
NLT 152

Euro



Estadi

AMIDAMENTS Data: 20/06/13 Pàg.: 23

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 08  COBERTA I REIXATS

1 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 JB121600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J89X6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 JA11TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de malles de tancament
i protecció segons norma UNE-EN 10223

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811
EX

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 09  ENLLUMENAT

1 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les
prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les
columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 10  XARXA DE REG

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J03DY20G u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103602

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/06/13 Pàg.: 1

E2212422P-1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E2221422P-2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

6,42 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

E2222422P-3 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

E225T002P-4 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E31522G3P-5 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

78,25 €

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

E3F515H3P-6 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

85,14 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

E3FB3000P-7 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E3FD1100P-8 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 20,05 €

(VINT EUROS AMB CINC CENTIMS)

E3Z113T1P-9 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

14,02 €

(CATORZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

E45118G3P-10 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

100,55 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E45218G3P-11 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

90,58 €

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

E45318G3P-12 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

95,64 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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E45C18G3P-13 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

86,25 €

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

E4B14000P-14 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

E4B24000P-15 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

E4B36000P-16 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E4BC4000P-17 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E4D11123P-18 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

21,18 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

E4D11125P-19 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

23,39 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

E4D21106P-20 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 6 m

28,25 €

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

E4D31505P-21 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

26,82 €

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

E4DC2D00P-22 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi

30,22 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E4PQU001P-23 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície
superior acabada amb corindó

73,92 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

E4PRU001P-24 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària,
col·locada recolzada

107,41 €

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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E618451KP-25 m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

25,47 €

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

E618J89KP-26 m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat rugós de 400x200x300 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de color especial de dues cares vistes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

70,92 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

E8242235P-27 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

22,27 €

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

E9DBU210P-28 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt,
de 26 a 45 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

31,00 €

(TRENTA-UN EUROS)

E9DCU250P-29 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

39,60 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

E9U21015P-30 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6
elaborat a obra

21,98 €

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

E9VZ1211P-31 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,54 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EAFA4H0CP-32 u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 240x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt

1.000,33 €

(MIL EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EANA7186P-33 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

22,27 €

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

EAQDC286P-34 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

80,29 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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ED351740P-35 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

148,05 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

EFB17655P-36 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,90 €

(NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EFB18655P-37 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11,88 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EFB19655P-38 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

14,69 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EFB1C655P-39 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

27,20 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

EFB1E655P-40 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

42,68 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EJ12M7ACDLVTP-41 u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x750 mm, de color blanc, preu superior ref.
010103B de la sèrie PLATAFORMES LEVEL DE BANY de LEVEL BOX , encastat al
paviment

274,96 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

EJ13B21BP-42 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a taulell

66,84 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EJ14BA1NP-43 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

231,21 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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EJ16B112P-44 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada,
de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals

21,12 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EJ7117P3P-45 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col·locat sobre
bancada d'obra de fàbrica de ceràmica

1.261,64 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EJM12409P-46 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

186,31 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EN1294F0P-47 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

151,97 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EN12B4F0P-48 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

225,17 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EN12D424P-49 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

224,17 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EN722D33P-50 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar
de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

673,44 €

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

EN74AC17P-51 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

146,92 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EN8393E4P-52 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

67,48 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

ENE29300P-53 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

91,21 €

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

ENE2D300P-54 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

198,36 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)



Estadi

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/06/13 Pàg.: 6

ENH4B727P-55 u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima
3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment

1.663,82 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FJSA3181P-56 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a
un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

179,80 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FR3P2111P-57 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

60,51 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

FR3P9132P-58 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

33,31 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FR3P9161P-59 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

FR3P9181P-60 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

32,96 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FR3PA561P-61 m3 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

105,69 €

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

FR714A0GP-62 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb tractor
amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la
primera sega

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

G2111131P-63 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

17,92 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G2422067P-64 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 10 km

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G441631DP-65 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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G4446121P-66 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G4AA1210P-67 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm
de diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària

1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GB151AAEP-68 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter

178,90 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

GD4L2000P-69 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció 218,44 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

J0302101P-70 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 7133

28,96 €

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

J0304L03P-71 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

30,72 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J030A10AP-72 u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

183,16 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

J030BL0ZP-73 u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

183,27 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

J030D10AP-74 u Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

97,19 €

(NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

J030F10AP-75 u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

161,49 €

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

J030KB0LP-76 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

43,05 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
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J031830JP-77 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

60,78 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

J031C30CP-78 u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

127,49 €

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

J031E30EP-79 u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

32,65 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

J031F30FP-80 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8

24,22 €

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

J031H30HP-81 u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115

128,80 €

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

J0323202P-82 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE 7134

52,43 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

J0327206P-83 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons
la norma UNE-EN 933-4

56,53 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

J0328207P-84 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

60,78 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

J0329208P-85 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2

93,13 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

J032C20CP-86 u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

127,49 €

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

J03D2202P-87 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J03D3203P-88 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma NLT 152

19,12 €

(DINOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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J03D4204P-89 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

35,01 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

J03D7207P-90 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

46,43 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

J03D8208P-91 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

62,53 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

J03D9209P-92 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

116,02 €

(CENT SETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

J03DK10YP-93 u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 78,55 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

J03DK20HP-94 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

41,82 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

J03DM10XP-95 u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 85,86 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

J03DN10ZP-96 u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 37,78 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

J03DR10PP-97 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

J03DY20GP-98 u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103602

79,53 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

J060760AP-99 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

80,28 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

J060770AP-100 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

96,18 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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J0712103P-101 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE 83811 EX

25,01 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

J071530CP-102 u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

98,58 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

J0E16606P-103 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de
ciment, segons la norma UNE-EN 772-1

224,42 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

J89X6602P-104 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

49,62 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

J89XA102P-105 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

42,10 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

J89Z430FP-106 u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 66,52 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

J89ZN10BP-107 u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA
16.02.26

17,59 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

J89ZSH0MP-108 u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808

6,61 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

JA11SM0MP-109 u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN
10218-1

39,32 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

JA11TM0NP-110 u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de
malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10223

32,60 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

JB121600P-111 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 85,50 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

JFV24E10P-112 u Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de
canonades

587,11 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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JGVD3K30P-113 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació de connexió a terra de baixa tensió,
incloent: resistència de la connexió a terra de baixa tensió, independència elèctrica respecte
les altres connexions a terra (A.T., etc.), continuitat elèctrica de les masses i estructures
metàl·liques amb la xarxa de terres i sistema de connexió a terra flotant en els elements de
control

587,11 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

JHV13K40P-114 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació
de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i
continuitat de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i
funcionament correcte del sistema d'encesa

587,11 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

JJV19202P-115 u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la
instal·lació de lampisteria, segons exigències del Projecte i del CTE

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JMV93K70P-116 u Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal·lació contra sobretensions de
xarxa i parallamps

587,11 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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P-1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

2,80 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

6,42 €

Altres conceptes 6,42000 €

P-3 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

5,60 €

Altres conceptes 5,60000 €

P-4 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN 0,25 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-5 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

78,25 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 70,51000 €
Altres conceptes 7,74000 €

P-6 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

85,14 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 70,51000 €
Altres conceptes 14,63000 €

P-7 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,04 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00592 €
Altres conceptes 1,03408 €

P-8 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 20,05 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,13322 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10473 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36256 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,11300 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,19988 €
Altres conceptes 16,83661 €

P-9 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

14,02 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 8,96175 €
Altres conceptes 5,05825 €

P-10 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

100,55 €
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B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 67,30500 €
Altres conceptes 33,24500 €

P-11 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

90,58 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 67,30500 €
Altres conceptes 23,27500 €

P-12 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

95,64 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 64,10000 €
Altres conceptes 31,54000 €

P-13 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

86,25 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 65,38200 €
Altres conceptes 20,86800 €

P-14 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,07 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00485 €
Altres conceptes 1,06515 €

P-15 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,23 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01164 €
Altres conceptes 1,21836 €

P-16 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,19 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00873 €
Altres conceptes 1,18127 €

P-17 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,24 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01164 €
Altres conceptes 1,22836 €

P-18 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

21,18 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22600 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,72400 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08481 €
Altres conceptes 17,94519 €

P-19 E4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

23,39 €
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B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,20361 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08481 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,72400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22600 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,20000 €
Altres conceptes 19,95158 €

P-20 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 6 m

28,25 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18080 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,19952 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,18695 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07787 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83600 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10473 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,45000 €
Altres conceptes 25,21413 €

P-21 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

26,82 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,47960 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,55900 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10473 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18080 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,11262 €
Altres conceptes 24,08325 €

P-22 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi

30,22 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09040 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28700 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,27950 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36256 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39600 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10473 €
Altres conceptes 27,69981 €

P-23 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície
superior acabada amb corindó

73,92 €

B4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfí 36,39000 €
Altres conceptes 37,53000 €
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P-24 E4PRU001 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària,
col·locada recolzada

107,41 €

B4PRU001 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a 4 m de lla 77,05000 €
Altres conceptes 30,36000 €

P-25 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

25,47 €

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150 mm, per a revestir, categoria I, 12,25412 €
Altres conceptes 13,21588 €

P-26 E618J89K m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat rugós de 400x200x300 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de color especial de dues cares vistes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

70,92 €

B0E254WA u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x300 mm de cara vista, de color e 51,63324 €
Altres conceptes 19,28676 €

P-27 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

22,27 €

B0FH2172 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular, de 16 10,82400 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,37278 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,13770 €
Altres conceptes 9,93552 €

P-28 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt,
de 26 a 45 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

31,00 €

B0FGU210 m2 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, 12,92340 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,96000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,27000 €
Altres conceptes 15,84660 €

P-29 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

39,60 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,96000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,27000 €

B0FHU250 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, d 22,57260 €
Altres conceptes 14,79740 €

P-30 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6
elaborat a obra

21,98 €
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B9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm 17,26860 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,07700 €
Altres conceptes 4,63440 €

P-31 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,54 €

B0A31000 kg Clau acer 0,31200 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 1,57869 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10000 €
Altres conceptes 18,54931 €

P-32 EAFA4H0C u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 240x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt

1.000,33 €

BAFA460C m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles b 966,05520 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,39700 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,84800 €
Altres conceptes 27,02980 €

P-33 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

22,27 €

BANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d 22,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-34 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

80,29 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,60000 €

BAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llise 47,48000 €
Altres conceptes 19,21000 €

P-35 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

148,05 €

BD351740 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 126,19000 €
Altres conceptes 21,86000 €

P-36 EFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,90 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 0,04000 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exteri 1,61100 €

BFB17600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,96900 €
Altres conceptes 7,28000 €

P-37 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11,88 €
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BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 0,05000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 2,25900 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 1,47900 €
Altres conceptes 8,09200 €

P-38 EFB19655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

14,69 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 2,34600 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 0,08000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 3,36300 €
Altres conceptes 8,90100 €

P-39 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

27,20 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 0,15000 €

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 4,75320 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 10,56600 €
Altres conceptes 11,73080 €

P-40 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

42,68 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,23000 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 22,77000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 6,73200 €
Altres conceptes 12,94800 €

P-41 EJ12M7ACD u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x750 mm, de color blanc, preu superior ref.
010103B de la sèrie PLATAFORMES LEVEL DE BANY de LEVEL BOX , encastat al
paviment

274,96 €

BJ12M7ACDL u Plataforma de bany a nivell de terra, de resina SMC, amb ranura perimetral per a enca 259,73000 €
Altres conceptes 15,23000 €

P-42 EJ13B21B u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a taulell

66,84 €

BJ13B21B u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt 55,84000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,33000 €
Altres conceptes 10,67000 €

P-43 EJ14BA1N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

231,21 €
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BJ14BA1N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecan 197,19000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,15840 €
Altres conceptes 33,86160 €

P-44 EJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada,
de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals

21,12 €

BJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació inte 13,12000 €
Altres conceptes 8,00000 €

P-45 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col·locat sobre
bancada d'obra de fàbrica de ceràmica

1.261,64 €

BJ7117P0 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat 1.086,00000 €
Altres conceptes 175,64000 €

P-46 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

186,31 €

BJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 181,03000 €
Altres conceptes 5,28000 €

P-47 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

151,97 €

BN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pre 137,41000 €
Altres conceptes 14,56000 €

P-48 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

225,17 €

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pre 198,47000 €
Altres conceptes 26,70000 €

P-49 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

224,17 €

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar d 166,33000 €
Altres conceptes 57,84000 €

P-50 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar
de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

673,44 €

BN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 612,77000 €
Altres conceptes 60,67000 €

P-51 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

146,92 €

BN74AC10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pres 134,79000 €
Altres conceptes 12,13000 €

P-52 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

67,48 €
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BN8393E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre n 61,41000 €
Altres conceptes 6,07000 €

P-53 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

91,21 €

BNE29300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pre 70,99000 €
Altres conceptes 20,22000 €

P-54 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

198,36 €

BNE2D300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 163,98000 €
Altres conceptes 34,38000 €

P-55 ENH4B727 u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima
3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment

1.663,82 €

BNH4B720 u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió 1.542,48000 €
Altres conceptes 121,34000 €

P-56 FJSA3181 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a
un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

179,80 €

BJSA3180 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, 155,64000 €
Altres conceptes 24,16000 €

P-57 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

60,51 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 55,32450 €
Altres conceptes 5,18550 €

P-58 FR3P9132 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

33,31 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 25,56960 €
Altres conceptes 7,74040 €

P-59 FR3P9161 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

32,00 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 27,56040 €
Altres conceptes 4,43960 €

P-60 FR3P9181 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

32,96 €

B0331800 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm 28,51800 €
Altres conceptes 4,44200 €

P-61 FR3PA561 m3 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

105,69 €
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BR3P5600 t Grava de riu,  de 18 a 25 mm 101,24520 €
Altres conceptes 4,44480 €

P-62 FR714A0G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb tractor
amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la
primera sega

0,33 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,16415 €
Altres conceptes 0,16585 €

P-63 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

17,92 €

Altres conceptes 17,92000 €

P-64 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 10 km

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-65 G441631D kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,74 €

B44Z60A5 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,06000 €
Altres conceptes 0,68000 €

P-66 G4446121 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,72 €

B44Z6021 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,89000 €
Altres conceptes 0,83000 €

P-67 G4AA1210 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm
de diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària

1,28 €

B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega unitària mà 0,70000 €
Altres conceptes 0,58000 €

P-68 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter

178,90 €

BB151AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser i 156,14000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,39770 €
Altres conceptes 22,36230 €

P-69 GD4L2000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció 218,44 €

BD4L2000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció 196,59000 €
Altres conceptes 21,85000 €

P-70 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 7133

28,96 €
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BV132101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elabora 28,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-71 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

30,72 €

BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE- 30,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-72 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

183,16 €

BV13A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elab 183,16000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-73 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

183,27 €

BV13BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de 183,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-74 J030D10A u Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

97,19 €

BV13D10A u Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat p 97,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-75 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

161,49 €

BV13F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elabora 161,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-76 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

43,05 €

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar 43,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-77 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

60,78 €

BV13830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una m 60,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-78 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

127,49 €

BV13C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d' 127,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-79 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

32,65 €

BV13E30A u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a 32,65000 €



Estadi

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/06/13 Pàg.: 11

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8

24,22 €

BV13F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i for 24,22000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-81 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115

128,80 €

BV13H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i 128,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-82 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE 7134

52,43 €

BV133202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar fo 52,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-83 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons
la norma UNE-EN 933-4

56,53 €

BV137206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, 56,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-84 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

60,78 €

BV13820J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una m 60,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-85 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2

93,13 €

BV139208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formi 93,13000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-86 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

127,49 €

BV13C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d' 127,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-87 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310 30,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-88 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma NLT 152

19,12 €

BV1D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostr 19,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-89 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

35,01 €
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BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg 35,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-90 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

46,43 €

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la nor 46,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-91 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

62,53 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 62,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-92 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

116,02 €

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tr 116,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-93 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 78,55 €

BV1DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 78,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-94 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

41,82 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic 41,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-95 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 85,86 €

BV1DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 85,86000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-96 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 37,78 €

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 37,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-97 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,23 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 13,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-98 J03DY20G u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103602

79,53 €

BV1DY20G u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, s 79,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-99 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

80,28 €
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BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 80,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-100 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

96,18 €

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 96,18000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-101 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE 83811 EX

25,01 €

BV222103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, seg 25,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-102 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

98,58 €

BV22530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques 98,58000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-103 J0E16606 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de
ciment, segons la norma UNE-EN 772-1

224,42 €

BV286606 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de 224,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-104 J89X6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

49,62 €

BV2K6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons l 49,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-105 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

42,10 €

BV2KA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, sego 42,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-106 J89Z430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 66,52 €

BV2J430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2 66,52000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-107 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA
16.02.26

17,59 €

BV2JN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 17,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-108 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808

6,61 €

BV2JSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metà 6,61000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-109 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN
10218-1

39,32 €

BV25SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-E 39,32000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-110 JA11TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de
malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10223

32,60 €

BV25TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de mall 32,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-111 JB121600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 85,50 €

BV2B1600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 85,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-112 JFV24E10 u Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de
canonades

587,11 €

BVAF4E10 u Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de 587,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-113 JGVD3K30 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació de connexió a terra de baixa tensió,
incloent: resistència de la connexió a terra de baixa tensió, independència elèctrica respecte
les altres connexions a terra (A.T., etc.), continuitat elèctrica de les masses i estructures
metàl·liques amb la xarxa de terres i sistema de connexió a terra flotant en els elements de
control

587,11 €

BVAG3K30 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació de connexió a terra de baixa tensi 587,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-114 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació
de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i
continuitat de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i
funcionament correcte del sistema d'encesa

587,11 €

BVAH3K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: ver 587,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-115 JJV19202 u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la
instal·lació de lampisteria, segons exigències del Projecte i del CTE

600,00 €

BVAJ9202 u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la i 600,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-116 JMV93K70 u Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal·lació contra sobretensions de
xarxa i parallamps

587,11 €

BVAM3K70 u Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal·lació contra sobretensions 587,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 DEMOLICIONS

1 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de
volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 63)

17,92 21.600,000 387.072,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 387.072,00

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

2,80 21.300,000 59.640,00

2 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 64)

4,48 21.300,000 95.424,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 155.064,00

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESQUELET

Titol 4 01 FONAMENTACIONS

Titol 5 01 PRIMERA GRADERIA

Titol 6 01 ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,04 248.866,000 258.820,64

2 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 6)

85,14 3.012,000 256.441,68

3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 9)

14,02 2.658,000 37.265,16

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 8) 20,05 484,000 9.704,20

TOTAL Titol 6 01.02.01.01.01.01 562.231,68

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESQUELET

Titol 4 01 FONAMENTACIONS

Titol 5 01 PRIMERA GRADERIA

Titol 6 02 LLIGAT

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 5)

78,25 201,000 15.728,25

euros



Estadi

PRESSUPOST Data: 20/06/13 Pàg.: 2

2 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 9)

14,02 49,000 686,98

3 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,04 40.880,000 42.515,20

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 8) 20,05 996,000 19.969,80

TOTAL Titol 6 01.02.01.01.01.02 78.900,23

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESQUELET

Titol 4 01 FONAMENTACIONS

Titol 5 02 SEGONA GRADERIA

Titol 6 01 ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,04 132.173,000 137.459,92

2 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 6)

85,14 1.600,000 136.224,00

3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 9)

14,02 1.412,000 19.796,24

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 8) 20,05 257,000 5.152,85

TOTAL Titol 6 01.02.01.01.02.01 298.633,01

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESQUELET

Titol 4 01 FONAMENTACIONS

Titol 5 02 SEGONA GRADERIA

Titol 6 02 LLIGAT

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 5)

78,25 32,000 2.504,00

2 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 9)

14,02 8,000 112,16

3 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,04 6.488,000 6.747,52

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 8) 20,05 158,000 3.167,90

TOTAL Titol 6 01.02.01.01.02.02 12.531,58

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESQUELET

Titol 4 02 COSTELLES

Titol 5 01 PRIMERA GRADERIA

euros



Estadi

PRESSUPOST Data: 20/06/13 Pàg.: 3

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

100,55 1.280,000 128.704,00

2 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

1,19 648.360,000 771.548,40

3 E4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m
(P - 19)

23,39 8.000,000 187.120,00

TOTAL Titol 5 01.02.01.02.01 1.087.372,40

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESQUELET

Titol 4 02 COSTELLES

Titol 5 02 SEGONA GRADERIA

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

100,55 949,000 95.421,95

2 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

1,19 449.280,000 534.643,20

3 E4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m
(P - 19)

23,39 5.000,000 116.950,00

TOTAL Titol 5 01.02.01.02.02 747.015,15

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESQUELET

Titol 4 03 GRADES

Titol 5 01 PRIMERA GRADERIA

1 E4PRU001 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm,
de 3 a 4 m de llargària, col·locada recolzada (P - 24)

107,41 5.724,000 614.814,84

2 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I (P - 31)

20,54 3.744,000 76.901,76

3 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 23)

73,92 624,000 46.126,08

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 13)

86,25 202,000 17.422,50

TOTAL Titol 5 01.02.01.03.01 755.265,18

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESQUELET

Titol 4 03 GRADES

Titol 5 02 SEGONA GRADERIA

euros



Estadi

PRESSUPOST Data: 20/06/13 Pàg.: 4

1 E4PRU001 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm,
de 3 a 4 m de llargària, col·locada recolzada (P - 24)

107,41 1.728,000 185.604,48

2 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I (P - 31)

20,54 650,000 13.351,00

3 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 23)

73,92 192,000 14.192,64

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 13)

86,25 58,000 5.002,50

TOTAL Titol 5 01.02.01.03.02 218.150,62

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 02 PLANTES

Titol 4 01 PLANTA -1

1 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 11)

90,58 126,000 11.413,08

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 12)

95,64 202,000 19.319,28

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 13)

86,25 698,000 60.202,50

4 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)

1,23 4.536,000 5.579,28

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

1,19 15.554,000 18.509,26

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

1,24 55.840,000 69.241,60

7 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 21)

26,82 1.212,000 32.505,84

8 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara,
d'alçària <= 6 m (P - 20)

28,25 630,000 17.797,50

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 22)

30,22 3.490,000 105.467,80

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 340.036,14

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 02 PLANTES

Titol 4 02 PLANTA BAIXA

1 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 11)

90,58 54,000 4.891,32

2 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

100,55 42,000 4.223,10

3 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 12)

95,64 404,000 38.638,56

euros



Estadi

PRESSUPOST Data: 20/06/13 Pàg.: 5

4 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 13)

86,25 1.396,000 120.405,00

5 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)

1,23 1.944,000 2.391,12

6 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,07 5.040,000 5.392,80

7 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

1,19 31.108,000 37.018,52

8 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

1,24 111.680,000 138.483,20

9 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
(P - 18)

21,18 378,000 8.006,04

10 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 21)

26,82 2.424,000 65.011,68

11 E4D21106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara,
d'alçària <= 6 m (P - 20)

28,25 270,000 7.627,50

12 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 22)

30,22 6.980,000 210.935,60

13 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 23)

73,92 67,000 4.952,64

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 647.977,08

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 02 PLANTES

Titol 4 03 PLANTA 1

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

100,55 13,000 1.307,15

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 12)

95,64 122,000 11.668,08

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 13)

86,25 420,000 36.225,00

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,07 1.512,000 1.617,84

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

1,19 9.332,000 11.105,08

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

1,24 33.504,000 41.544,96

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
(P - 18)

21,18 113,000 2.393,34

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 21)

26,82 727,000 19.498,14

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 22)

30,22 2.094,000 63.280,68

10 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 23)

73,92 203,000 15.005,76

TOTAL Titol 4 01.02.02.03 203.646,03

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

euros



Estadi

PRESSUPOST Data: 20/06/13 Pàg.: 6

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 02 PLANTES

Titol 4 04 PLANTA LLOTJA

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

100,55 3,000 301,65

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 12)

95,64 30,000 2.869,20

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 13)

86,25 104,000 8.970,00

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,07 378,000 404,46

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

1,19 2.333,000 2.776,27

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

1,24 8.376,000 10.386,24

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
(P - 18)

21,18 28,000 593,04

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 21)

26,82 182,000 4.881,24

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 22)

30,22 523,000 15.805,06

10 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 23)

73,92 23,000 1.700,16

TOTAL Titol 4 01.02.02.04 48.687,32

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 02 PLANTES

Titol 4 05 PLANTA 1

1 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

100,55 7,000 703,85

2 E45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 12)

95,64 60,000 5.738,40

3 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 13)

86,25 209,000 18.026,25

4 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,07 756,000 808,92

5 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

1,19 4.666,000 5.552,54

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

1,24 16.752,000 20.772,48

7 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
(P - 18)

21,18 57,000 1.207,26

8 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 21)

26,82 363,000 9.735,66

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 22)

30,22 1.047,000 31.640,34

10 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 23)

73,92 288,000 21.288,96

euros
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PRESSUPOST Data: 20/06/13 Pàg.: 7

TOTAL Titol 4 01.02.02.05 115.474,66

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 03 PALETERIA

Titol 3 01 PLANTA -1

1 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de
400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 25)

25,47 1.947,000 49.590,09

2 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 28)

31,00 2.024,000 62.744,00

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 29)

39,60 790,000 31.284,00

4 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:6 elaborat a obra (P - 30)

21,98 520,000 11.429,60

5 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu alt, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 27)

22,27 486,000 10.823,22

6 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 33)

22,27 36,000 801,72

7 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària (P - 34)

80,29 36,000 2.890,44

TOTAL Titol 3 01.03.01 169.563,07

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 03 PALETERIA

Titol 3 02 PLANTA BAIXA

1 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de
400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 25)

25,47 1.968,000 50.124,96

2 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 28)

31,00 2.327,000 72.137,00

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 29)

39,60 555,000 21.978,00

4 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:6 elaborat a obra (P - 30)

21,98 450,000 9.891,00

5 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu alt, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 27)

22,27 393,000 8.752,11

euros
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6 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 33)

22,27 52,000 1.158,04

7 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària (P - 34)

80,29 52,000 4.175,08

TOTAL Titol 3 01.03.02 168.216,19

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 03 PALETERIA

Titol 3 03 PLANTA 1

1 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de
400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 25)

25,47 1.536,000 39.121,92

2 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 28)

31,00 240,000 7.440,00

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 29)

39,60 176,000 6.969,60

4 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:6 elaborat a obra (P - 30)

21,98 307,000 6.747,86

5 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu alt, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 27)

22,27 297,000 6.614,19

6 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 33)

22,27 16,000 356,32

7 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària (P - 34)

80,29 16,000 1.284,64

TOTAL Titol 3 01.03.03 68.534,53

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 03 PALETERIA

Titol 3 04 PLANTA LLOTJA

1 E618451K m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de
400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 25)

25,47 256,000 6.520,32

2 E9DBU210 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 28)

31,00 180,000 5.580,00

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 29)

39,60 32,000 1.267,20

4 E9U21015 m Sòcol polit de mitja canya de color 873 de 120x7.5x5 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:6 elaborat a obra (P - 30)

21,98 64,000 1.406,72

euros
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5 E8242235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu alt, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 27)

22,27 60,000 1.336,20

6 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 33)

22,27 6,000 133,62

7 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària (P - 34)

80,29 6,000 481,74

TOTAL Titol 3 01.03.04 16.725,80

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 04 ACABATS GRADES

1 PA0001 u Seient de plàstic amb respatller per a estadis esportius. (P - 0) 24,99 15.448,000 386.045,52
2 PA0002 u Seients de pell d'alta qualitat. (P - 0) 60,00 60,000 3.600,00
3 PA003 u Banquetes de pell calefactades. (P - 0) 120,00 22,000 2.640,00
4 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb

passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 68)

178,90 1.500,000 268.350,00

TOTAL Capítol 01.04 660.635,52

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 05 FAÇANA

1 E618J89K m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat rugós de
400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, de color especial de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica (P - 26)

70,92 4.040,000 286.516,80

2 EAFA4H0C u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 240x230 cm,
elaborada amb perfils de preu alt (P - 32)

1.000,33 17,000 17.005,61

TOTAL Capítol 01.05 303.522,41

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 06 TERRENY DE JOC

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

2,80 1.800,000 5.040,00

2 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PN (P - 4)

0,25 8.500,000 2.125,00

3 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 64)

4,48 1.880,000 8.422,40

TOTAL Titol 3 01.06.01 15.587,40

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

euros
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Capítol 06 TERRENY DE JOC

Titol 3 02 DRENATGE

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
2)

6,42 670,000 4.301,40

2 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
3)

5,60 161,000 901,60

3 FR3P9132 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -
58)

33,31 42,000 1.399,02

4 FR3P9161 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 59)

32,00 42,000 1.344,00

5 FR3P9181 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 60)

32,96 42,000 1.384,32

6 GD4L2000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de
secció (P - 69)

218,44 202,000 44.124,88

7 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides
interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 35)

148,05 24,000 3.553,20

TOTAL Titol 3 01.06.02 57.008,42

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 06 TERRENY DE JOC

Titol 3 03 XARXA DE REG

Titol 4 01 ESCOMESA

1 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal (P - 46)

186,31 1,000 186,31

2 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 47)

151,97 2,000 303,94

3 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat (P - 53)

91,21 1,000 91,21

4 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C,
cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 52)

67,48 1,000 67,48

5 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

27,20 80,000 2.176,00

TOTAL Titol 4 01.06.03.01 2.824,94

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 06 TERRENY DE JOC

Titol 3 03 XARXA DE REG

Titol 4 02 EQUIPS

1 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat,
col·locat sobre bancada d'obra de fàbrica de ceràmica (P - 45)

1.261,64 1,000 1.261,64

euros
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2 FJSA3181 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable
i centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 56)

179,80 1,000 179,80

3 ENH4B727 u Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a
màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada
superficialment (P - 55)

1.663,82 1,000 1.663,82

4 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100
mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de
3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 50)

673,44 1,000 673,44

5 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 40)

42,68 10,000 426,80

6 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100
mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 49)

224,17 3,000 672,51

7 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat (P - 54)

198,36 1,000 198,36

TOTAL Titol 4 01.06.03.02 5.076,37

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 06 TERRENY DE JOC

Titol 3 03 XARXA DE REG

Titol 4 03 XARXA

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
2)

6,42 128,000 821,76

2 EFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 36)

9,90 198,000 1.960,20

3 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

11,88 235,000 2.791,80

4 EFB19655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

14,69 75,000 1.101,75

5 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

27,20 180,000 4.896,00

6 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 48)

225,17 7,000 1.576,19

7 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable
entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (P -
51)

146,92 30,000 4.407,60

TOTAL Titol 4 01.06.03.03 17.555,30

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 06 TERRENY DE JOC

Titol 3 04 GESPA

euros
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1 FR714A0G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons
NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25
% i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 62)

0,33 8.500,000 2.805,00

2 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 57)

60,51 1.200,000 72.612,00

3 FR3P9161 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 59)

32,00 400,000 12.800,00

4 FR3PA561 m3 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana (P - 61)

105,69 88,000 9.300,72

TOTAL Titol 3 01.06.04 97.517,72

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 07 COBERTA

Titol 3 01 FONAMENTACIONS

Titol 4 01 ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,04 120.000,000 124.800,00

2 E3F515H3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 6)

85,14 2.500,000 212.850,00

3 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 9)

14,02 2.800,000 39.256,00

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 8) 20,05 500,000 10.025,00

TOTAL Titol 4 01.07.01.01 386.931,00

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 07 COBERTA

Titol 3 01 FONAMENTACIONS

Titol 4 02 LLIGAT

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 5)

78,25 200,000 15.650,00

2 E3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 9)

14,02 50,000 701,00

3 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,04 40.000,000 41.600,00

4 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 8) 20,05 1.000,000 20.050,00

TOTAL Titol 4 01.07.01.02 78.001,00

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 07 COBERTA

Titol 3 02 ESTRUCTURA

euros



Estadi

PRESSUPOST Data: 20/06/13 Pàg.: 13

1 G441631D kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 65)

1,74 300.000,000 522.000,00

2 G4446121 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra (P - 66)

1,72 500.000,000 860.000,00

3 G4AA1210 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19
cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a
70 m de llargària (P - 67)

1,28 250.000,000 320.000,00

TOTAL Titol 3 01.07.02 1.702.000,00

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 08 ENLLUMENAT

1 PA0004 u Torre d'enllumenat per a estadis i complexes esportius. (P - 0) 280.000,00 4,000 1.120.000,00

TOTAL Capítol 01.08 1.120.000,00

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 SANEJAMENT

1 EJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions
murals (P - 44)

21,12 165,000 3.484,80

2 EJ14BA1N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 43)

231,21 205,000 47.398,05

3 EJ13B21B u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc, preu alt, encastat a taulell (P - 42)

66,84 150,000 10.026,00

4 EJ12M7ACDLV u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x750 mm, de color blanc,
preu superior ref. 010103B de la sèrie PLATAFORMES LEVEL DE
BANY de LEVEL BOX , encastat al paviment (P - 41)

274,96 60,000 16.497,60

TOTAL Titol 3 01.09.01 77.406,45

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS

1 PA0005 u Subministrament i col.locació d'instal.lacions d'aigua potable. (P - 0) 1.000,00 500,000 500.000,00
2 PA0006 u Subministrament i col.locació d'instal.lacions de corrent elèctric. (P - 0) 1.000,00 500,000 500.000,00
3 PA0007 u Subministrament i col.locació d'instal.lacions de sanejament. (P - 0) 1.000,00 700,000 700.000,00
4 PA0008 u Subministrament i col.locació d'instal.lacions de telecomunicacions. (P

- 0)
1.000,00 300,000 300.000,00

euros
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TOTAL Titol 3 01.09.02 2.000.000,00

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 01 FAÇANA

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
99)

80,28 4,000 321,12

2 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83811 EX (P - 101)

25,01 4,000 100,04

3 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 102)

98,58 8,000 788,64

4 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 108)

6,61 6,000 39,66

5 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura,
segons la norma INTA 16.02.26 (P - 107)

17,59 2,000 35,18

6 J89Z430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma
UNE-EN ISO 2409 (P - 106)

66,52 2,000 133,04

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.417,68

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 02 PAVIMENTS EXTERIORS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
100)

96,18 4,000 384,72

TOTAL Titol 3 01.10.02 384,72

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 03 SANEJAMENT

1 JFV24E10 u Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en
trams de xarxes de canonades (P - 112)

587,11 1,000 587,11

2 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 92)

116,02 4,000 464,08

3 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 93)

78,55 4,000 314,20

4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 97)

13,23 8,000 105,84

euros
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5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 87)

30,72 4,000 122,88

6 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 89)

35,01 4,000 140,04

7 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 95) 85,86 4,000 343,44
8 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de

sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 90)
46,43 4,000 185,72

9 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 94)

41,82 4,000 167,28

10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 91)

62,53 4,000 250,12

TOTAL Titol 3 01.10.03 2.680,71

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 04 AIGUA

1 JJV19202 u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació de lampisteria, segons exigències del
Projecte i del CTE (P - 115)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 01.10.04 600,00

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 05 ELECTRICITAT

1 JGVD3K30 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació de connexió a
terra de baixa tensió, incloent: resistència de la connexió a terra de
baixa tensió, independència elèctrica respecte les altres connexions a
terra (A.T., etc.), continuitat elèctrica de les masses i estructures
metàl·liques amb la xarxa de terres i sistema de connexió a terra
flotant en els elements de control (P - 113)

587,11 1,000 587,11

2 JMV93K70 u Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal·lació
contra sobretensions de xarxa i parallamps (P - 116)

587,11 1,000 587,11

TOTAL Titol 3 01.10.05 1.174,22

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 06 ESTRUCTURES

1 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 83)

56,53 4,000 226,12

2 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 (P - 82)

52,43 4,000 209,72

3 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 79)

32,65 4,000 130,60

4 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN

98,58 16,000 1.577,28

euros
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1015-11 (P - 102)
5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de

granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 72)

183,16 4,000 732,64

6 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 80)

24,22 4,000 96,88

7 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P - 81)

128,80 4,000 515,20

8 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
99)

80,28 4,000 321,12

9 J030D10A u Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 74)

97,19 4,000 388,76

10 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83811 EX (P - 101)

25,01 16,000 400,16

11 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 75)

161,49 4,000 645,96

12 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 78)

127,49 4,000 509,96

13 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 77)

60,78 4,000 243,12

14 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 76)

43,05 4,000 172,20

15 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE
146507-2 (P - 73)

183,27 4,000 733,08

16 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 86)

127,49 4,000 509,96

17 J0E16606 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis
blocs de morter de ciment, segons la norma UNE-EN 772-1 (P - 103)

224,42 4,000 897,68

18 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 85)

93,13 4,000 372,52

19 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1 (P - 71)

30,72 4,000 122,88

20 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 84)

60,78 4,000 243,12

21 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7133 (P - 70)

28,96 4,000 115,84

TOTAL Titol 3 01.10.06 9.164,80

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 07 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080
UNE d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 152 (P - 88)

19,12 4,000 76,48

euros
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2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 87)

30,72 4,000 122,88

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 89)

35,01 4,000 140,04

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 91)

62,53 4,000 250,12

5 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 97)

13,23 32,000 423,36

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 94)

41,82 4,000 167,28

TOTAL Titol 3 01.10.07 1.180,16

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 08 COBERTA I REIXATS

1 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 105)

42,10 2,000 84,20

2 JB121600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 111)

85,50 2,000 171,00

3 J89X6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 104)

49,62 2,000 99,24

4 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció
segons norma UNE-EN 10218-1 (P - 109)

39,32 2,000 78,64

5 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
99)

80,28 2,000 160,56

6 JA11TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i
del pas de malla de malles de tancament i protecció segons norma
UNE-EN 10223 (P - 110)

32,60 2,000 65,20

7 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83811 EX (P - 101)

25,01 2,000 50,02

8 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 102)

98,58 2,000 197,16

TOTAL Titol 3 01.10.08 906,02

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 09 ENLLUMENAT

1 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat
exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries
segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de
totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i
funcionament correcte del sistema d'encesa (P - 114)

587,11 1,000 587,11

euros
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TOTAL Titol 3 01.10.09 587,11

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 10 XARXA DE REG

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 91)

62,53 2,000 125,06

2 J03DY20G u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103602 (P - 98)

79,53 2,000 159,06

3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 97)

13,23 4,000 52,92

4 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 96)

37,78 4,000 151,12

TOTAL Titol 3 01.10.10 488,16

Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 PA0009 u Pressupost de Seguretat i Salut (P - 0) 1,00 131.678,030 131.678,03

TOTAL Capítol 01.11 131.678,03

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/06/13 Pàg.: 1

NIVELL 6: Titol 6 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 6 01.02.01.01.01.01  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 562.231,68
Titol 6 01.02.01.01.01.02  LLIGAT 78.900,23
Titol 5 01.02.01.01.01  PRIMERA GRADERIA 641.131,91
Titol 6 01.02.01.01.02.01  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 298.633,01
Titol 6 01.02.01.01.02.02  LLIGAT 12.531,58
Titol 5 01.02.01.01.02  SEGONA GRADERIA 311.164,59
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

952.296,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Titol 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.02.01.01.01  PRIMERA GRADERIA 641.131,91
Titol 5 01.02.01.01.02  SEGONA GRADERIA 311.164,59
Titol 4 01.02.01.01  FONAMENTACIONS 952.296,50
Titol 5 01.02.01.02.01  PRIMERA GRADERIA 1.087.372,40
Titol 5 01.02.01.02.02  SEGONA GRADERIA 747.015,15
Titol 4 01.02.01.02  COSTELLES 1.834.387,55
Titol 5 01.02.01.03.01  PRIMERA GRADERIA 755.265,18
Titol 5 01.02.01.03.02  SEGONA GRADERIA 218.150,62
Titol 4 01.02.01.03  GRADES 973.415,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.760.099,85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.02.01.01  FONAMENTACIONS 952.296,50
Titol 4 01.02.01.02  COSTELLES 1.834.387,55
Titol 4 01.02.01.03  GRADES 973.415,80
Titol 3 01.02.01  ESQUELET 3.760.099,85
Titol 4 01.02.02.01  PLANTA -1 340.036,14
Titol 4 01.02.02.02  PLANTA BAIXA 647.977,08
Titol 4 01.02.02.03  PLANTA 1 203.646,03
Titol 4 01.02.02.04  PLANTA LLOTJA 48.687,32
Titol 4 01.02.02.05  PLANTA 1 115.474,66
Titol 3 01.02.02  PLANTES 1.355.821,23
Titol 4 01.06.03.01  ESCOMESA 2.824,94
Titol 4 01.06.03.02  EQUIPS 5.076,37
Titol 4 01.06.03.03  XARXA 17.555,30
Titol 3 01.06.03  XARXA DE REG 25.456,61
Titol 4 01.07.01.01  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 386.931,00
Titol 4 01.07.01.02  LLIGAT 78.001,00
Titol 3 01.07.01  FONAMENTACIONS 464.932,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.606.309,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  DEMOLICIONS 387.072,00

euros
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Titol 3 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 155.064,00
Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 542.136,00
Titol 3 01.02.01  ESQUELET 3.760.099,85
Titol 3 01.02.02  PLANTES 1.355.821,23
Capítol 01.02  ESTRUCTURA 5.115.921,08
Titol 3 01.03.01  PLANTA -1 169.563,07
Titol 3 01.03.02  PLANTA BAIXA 168.216,19
Titol 3 01.03.03  PLANTA 1 68.534,53
Titol 3 01.03.04  PLANTA LLOTJA 16.725,80
Capítol 01.03  PALETERIA 423.039,59
Titol 3 01.06.01  MOVIMENT DE TERRES 15.587,40
Titol 3 01.06.02  DRENATGE 57.008,42
Titol 3 01.06.03  XARXA DE REG 25.456,61
Titol 3 01.06.04  GESPA 97.517,72
Capítol 01.06  TERRENY DE JOC 195.570,15
Titol 3 01.07.01  FONAMENTACIONS 464.932,00
Titol 3 01.07.02  ESTRUCTURA 1.702.000,00
Capítol 01.07  COBERTA 2.166.932,00
Titol 3 01.09.01  SANEJAMENT 77.406,45
Titol 3 01.09.02  INSTAL·LACIONS 2.000.000,00
Capítol 01.09  INSTAL·LACIONS 2.077.406,45
Titol 3 01.10.01  FAÇANA 1.417,68
Titol 3 01.10.02  PAVIMENTS EXTERIORS 384,72
Titol 3 01.10.03  SANEJAMENT 2.680,71
Titol 3 01.10.04  AIGUA 600,00
Titol 3 01.10.05  ELECTRICITAT 1.174,22
Titol 3 01.10.06  ESTRUCTURES 9.164,80
Titol 3 01.10.07  MOVIMENT DE TERRES 1.180,16
Titol 3 01.10.08  COBERTA I REIXATS 906,02
Titol 3 01.10.09  ENLLUMENAT 587,11
Titol 3 01.10.10  XARXA DE REG 488,16
Capítol 01.10  CONTROL DE QUALITAT 18.583,58
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.539.588,85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 542.136,00
Capítol 01.02  ESTRUCTURA 5.115.921,08
Capítol 01.03  PALETERIA 423.039,59
Capítol 01.04  ACABATS GRADES 660.635,52
Capítol 01.05  FAÇANA 303.522,41
Capítol 01.06  TERRENY DE JOC 195.570,15
Capítol 01.07  COBERTA 2.166.932,00
Capítol 01.08  ENLLUMENAT 1.120.000,00
Capítol 01.09  INSTAL·LACIONS 2.077.406,45
Capítol 01.10  CONTROL DE QUALITAT 18.583,58
Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 131.678,03
Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B 12.755.424,81

euros
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.755.424,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PRESSUPOST NOU ESTADI FC BARCELONA B 12.755.424,81

12.755.424,81

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 12.755.424,81
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 12.755.424,81................................................. 1.658.205,23
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 12.755.424,81.................................................... 765.325,49

Subtotal 15.178.955,53

21,00 % IVA SOBRE 15.178.955,53................................................................................... 3.187.580,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.366.536,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DIVUIT MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU
CENTIMS )

danilopezjimenez
Texto escrito a máquina
L'autor del projecte, Juny 2013Marc Faiges Gil

danilopezjimenez
Texto escrito a máquina

danilopezjimenez
MARC FAIGES




