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1.  AMIDAMENTS
AMIDAMENTS

Nº Unit. DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL I : ELEMENTS PROVISIONALS

01.01 ML Tanca tipus RIVISA de 2,00 m 161,6
Tanca mòbil, de 2m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150mm  de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 
3,5x2m de tub de 40mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de 
formigó (inclosos)

01.02 ut. Senyalització lumínica 161,6
Llums amb bateria per a senyalització de la tanca de la obra.

01.03 ut. Connexió a la xarxa general i comptador provisional d'electricitat 1

Connexió i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de la obra 
amb sistema de protecció integrat

01.04 ut. Connexió a xarxa general i comptador provisional d'aigua 1
Connexió provisional d'instal·lació provisional d'aigua de la obra.

01.05 ut. Posta a terra provisional 4
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, 
clavada a terra

CAPÍTOL II : ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

02.01 M3 Enderroc instal·lacions actuals 126,55
Enderroc de les instal·lacions actuals amb mitjans mecànics i transport 
amb camió dels residus a abocador. Cànon inclos. Criteri de medició: 
segons documentació gràfica de projecte.

02.02 M3 Rebaix del terreny 1281
Preexcavació mecànica a cel obert del solar fins a una cota de -0,25m. 
Amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

02.03 M3 Excavació de sabates aillades 221,5
Excavació mecànica de sabates per a pilars, fins a una profunditat 
màxima de -1,50m. Amb càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.  
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02.04 M3 Excavació de murs 522,1
Excavació mecànica de murs per a fossat, fins a una profunditat 
màxima de -2,35m. Amb càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

CAPÍTOL III : FONAMENTS I MURS

03.01 M2 Formigó de neteja HM-100/P/20/IIIb 454,76
Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó HM-
100/P/20/IIIb, de consistència plastica i grandària màxima de granulat 
de 20mm, abocat desde cubilot. Criteri de medició: segons 
documentació gràfica de projecte.

03.02 kg Acer en sabates 6883,41
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2, per a 
l'armadura de sabates. Criteri de medició: segons albarans.

03.03 M3 Formigó HA-25/P/20/IIIB en sabates 215,78
Formigó HA-25/P/20/IIIb per a sabates, de consistència plàstica i 
grandària màxima de granulat de 20mm, abocat amb cubilot. Criteri de 
medició: segons albarans.

03.04 kg Acer en murs 6886,00
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2, per a 
l'armadura de murs (amb una quantia de 71,58 kg/ml). Criteri de 
medició: segons albarans.

03.05 M2 Encofrat de mur a 2 cares 187,59
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic per a 
murs de contenció de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una 
alçària <=3,00m.  Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

03.06 M3 Formigó HA-25/P/20/IIIB en murs 171,72
Formigó HA-25/P/20/IIIb per a murs, de consistència plàstica i 
grandària màxima de granulat de 20mm, abocat amb cubilot.  Criteri de 
medició: segons albarans.

CAPÍTOL IV : ESTRUCTURA

04.01 kg Acer A42-b per a estructura oficines 10446,63
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura d'oficines, inclou pilars, 
jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa d'imprimació 
antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: Pes segons 
documentació gràfica de projecte.

04.02 kg Acer A42-b per a estructura nau taller 26811,4
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de nau taller, inclou 
pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa d'imprimació 
antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: Pes segons 
documentació gràfica de projecte.  
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04.03 kg Acer A42-b per a estructura estació servei 6402,27
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de estació de servei, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra.Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.04 kg Acer A42-b per a estructura escala principal 675
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de escala principal, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.05 kg Acer A42-b per a estructura escala gerència 965,31
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de escala gerència, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.06 M2 Placa alveolar Sostre PB edif Oficines 288,82
Placa alveolar tipus FA16AT6 de Prainsa (o model equivalent) amb una 
càrrega màxima de 690 kp/m2. 

04.07 M2 Placa alveolar Sostre P1 edif Oficines 328,29
Placa alveolar tipus FA16AT4 de Prainsa (o model equivalent) amb una 
càrrega màxima de 623 kp/m2. 

04.08 M2 Capa de compressió Sostre PB edif Oficines. 288,82
Capa de compressió de formigó HA-25/P/20/IIIb de 5cm de gruix mig 
amb malla electrosoldada de 15x15x5. 

04.09 M2 Capa de compressió Sostre P1 edif Oficines. 328,29
Capa de compressió de formigó HA-25/P/20/IIIb de 5cm en inici i 
pendent ascendent de 1,5% amb malla electrosoldada de 15x15x5. 

04.10 ut. Caseta vigilant prefabricada 1
Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a 
equipament d'oficina a obra de 20 m2 amb paret de plafó d'acer lacat, 
amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, 
instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre 
de protecció

CAPÍTOL V: PAVIMENTS

05.01 M2 Subbase de matxaca "tot en un" de 10 cm de gruix. 3568,62
Subbase de matxaca "tot en un" de 10cm de gruix mig en area exterior 
a edificis, compactació proctor 98%, amb estesa i piconatge del 
material

05.02 M2 Subbase de matxaca "tot en un" de 16 cm de gruix. 492,6
Subbase de matxaca "tot en un" de 20cm de gruix mig en area exterior 
a edificis, compactació proctor 98%, amb estesa i piconatge del 
material

05.03 M2 Subbase de grava de 15cm de gruix 728,44

Subbase de grava de 15cm de gruix mig en area nau-taller, i grandària 
màxima de 50 a 70mm, amb estesa i piconatge del material  
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05.04 M2 Subbase de grava de 20cm de gruix 334,34

Subbase de grava de 20cm de gruix mig en area edifici d'oficines, i 
grandària màxima de 50 a 70mm, amb estesa i piconatge del material

05.05 M2 Capa asfalt  per accesos i aparcaments turismes 492,6
Doble capa d'asfalt de 4cm de gruix estesa sobre subbase de matxaca 
tot en un, en zona aparcament vehicles privats

05.06 M2 Llosa per a aparcament i pas de vehicles pessants 3568,62
Ferm rigid per a freqüència alta de transit pesat, de formigó vibrat amb 
HF-4,5MPa, de gruix mig de 20cm, amb malla electrosoldada de 
15x15x10, amb base de granulat ciment i subbase de tot-u artificial, 
sobre explanada

05.07 M2 Capa de formigó de 20 cm H-250/IIIb amb pintura de poliuretà gris 
amb barrera de vapor.

803,05

Taller 661,56
Pàrquing direcció 119,42
Magatzem taller 22,07

05.08 M2 Reixa fossat taller 65,64
Subministre i col·locació de reixa de fossat de taller, inclou subjeccions 
i suports (L100)

05.09 M2 Impermeabilització sostre P1 edifici oficines 328,29

Impermeabilització mitjançant doble capa de tela asfàltica, garantitzant 
el solapament, col·locades sobre suport absent de bruticia

05.10 M2 Solera de morter autonivellant (5cm) 451,57
Execució de solera de morter de 5cm de gruix. Inclou material, 
maquinaria per a la correcta execució en obra i presa de nivells
Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Hall entrada 22,62
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Caseta vigilant 20,00
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73
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05.11 M2 Paviment de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma 
rectangular preu alt,  col.locat a l'estesa amb morter adhesiu

370,53

Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Hall entrada 22,62
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Caseta vigilant 18,10

05.12 M2 Paviment de gres antilliscant 30x30 81,04
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73
Caseta vigilant 1,9

CAPÍTOL VI : TANCAMENTS

06.01 M2 Panell sandwich en façanes oficines i nau taller 1386,4

 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa en mòduls de 90 
cm entre eixos i 5 cm de gruix amb junta tancada per tapeta 
encadellada, format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a 
l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana 
galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat amb termolacat de 
polièster de silicona de 25 micres de colorverd, fixat sobre perfils en 
omega de 40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons vistos i 
perfils en 'U' de juntes verticals i tapetes, muntat en obra

06.02 M2 Panell sandwich en coberta taller 730,6
Tancament d'alçària inferior a 12 m, amb placa nervada de 50 mm de 
gruix de dues planxes d'acer, prelacades de 0,50 mm de gruix, amb 
aïllament de poliuretà injectat i un pes entre 12 i 14 kg/m2, col.locat 
amb fixacions mecàniques

CAPÍTOL VII : OBRA DE PALETA

07.01 M2 Parets d'obra de fabrica de 5 cm de gruix 106,22
Paret d'obra de fàbrica de 5 cm de gruix inclos enguixat les dues cares 
acabat a la bona vista. 
En PB 49,06
En P1 57,16  
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07.02 M2 Parets d'obra de fabrica de 10 cm de gruix 630,78
Paret d'obra de fàbrica de 10 cm de gruix inclos enguixat les dues 
cares acabat a la bona vista. 
En taller 166,08
En PB 250,29
En P1 214,41

07.03 M2 Parets d'obra de fabrica de 20 cm de gruix 113,20
Paret de 20cm de gruix amb bloc de formigó 40x40x20cm junta d'1cm i 
una cara vista enguixada i acabada a la bona vista
En PB 56,60
En P1 56,60

CAPÍTOL VIII : VIDRIER

8.01 ut. Porta d'acces a edifici oficines de doble fulla 1
Subministre i col.locació per a vidre aïllant de dos vidres laminars de 
seguretat incolors, amb classificació de resistència a l'impacte manual 
nivell A, de 6+6 mm i 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 12 mm, 
col.locat amb llistó de vidre sobre acer.

08.02 ut. Porta de vidre despatxos 7

Subministre i colocació per a vidre lluna incolora de 4 mm de gruix, 
col·locat amb llistó de vidre sobre acer. Porta de dimensions 80x210

08.03 ut. Finestres interiors 5
Subministre i col.locació per a vidre lluna incolora de 4 mm de gruix, 
col·locat amb llistó de vidre sobre acer.

08.04 M2
Paret de vidre amb cambra d'aire. En blocs de 240x115x50 mm

56,7

Formació de paret de distribució interior fabricada amb blocs de vidre 
de 240cmx115cmx50mm amb cambra d'aire, incolors, rebuts amb 
perfileria metàl·lica. Inclos segellat de tot el perimetre. Totalment 
acabat.

CAPÍTOL IX: PINTURA

09.01 M2 Pintat de paraments verticals 850,20
Pintat de paraments verticals, a una alçada no superior a 3m, amb 
acabat llis, doble capa de pintura plàstica
En PB 355,95
En P1 328,17
En taller 166,08  
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CAPÍTOL X: PARAMENTS HORITZONTALS

10.01 M2 Fals sostre de planxa ubicat a h<4,00m 408,95
Formació de falsos sostres desmuntables, amb planxa staff per a 
falsos sostres de 10 mm de gruix, de 120x60cm, amb perfileria blanca 
vista, ubicats a una alçada <4,00m
Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73

10.02 M2 Fals sostre de planxa ubicat a h>4,00 m 22,62
Formació de falsos sostres desmuntables, amb planxa staff per a 
falsos sostres de 10 mm de gruix, de 120x60cm, amb perfileria blanca 
vista, ubicats a una alçada >4,00m
Hall entrada 22,62

CAPÍTOL XI: FUSTERIA

11.01 ut. Porta de pas de fusta
Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, de fusta per a 
barnisar, amb cares llises, de 210cm d'alçada, 80cm d'amplada i 3cm 
de gruix, inclos manyà.
Edifici Oficines. PB 6
Edifici Oficines. P1 6

11.02 ut. Porta de serveis (70cm)

Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, de fusta per a 
barnisar, amb cares llises, de 210cm d'alçada, 70cm d'amplada i 3cm 
de gruix, inclou feina de mayà.
Edifici Oficines. PB 5
Edifici Oficines. P1 4

11.03 ut. Porta de doble fulla passadisos 2
Subministre i colocació de premarc i fulla per a dues portes, de fusta 
per a barnisar, amb cares llises, de (90+30)cm d'amplada, 210cm 
d'alçada i 3cm de gruix  
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11.04 ut. Porta de doble fulla en vestuaris 2
Subministre i colocació de premarc i fulla per a dues portes, de fusta 
per a barnisar, amb cares llises, de (60+60)cm d'alçada, 140cm 
d'amplada i 3cm de gruix. Oscilants 180º

11.05 ut. Porta de taller. 4m d'amplada i 5 d'alçada (enrollable) 4
Subministre i colocació de porta de 4m d'amplada i 5 d'alçada, 
plegable, amb panells fabricats de perfil d'alumini i vidre

CAPÍTOL XII: MANYÀ
12.01 ut. Porta acces a zona treballadors PB 1

Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de dues 
fulles de 120x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat 
sendzimir, amb barra antipàni

12.02 ut. Porta d'acces a pati de grues desde edifici oficines 1
Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de d'una 
fulla de 80x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat sendzimir, 
amb barra antipàni

12.03 ut. Porta sortida parquing direcció 1
Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de d'una 
fulla de 80x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat sendzimir, 
amb barra antipàni

12.04 ut. Porta entrada i sortida de vehicles pàrquing direcció 1
Subministre i colocació de premarc i porta de parquing de 4m 
d'amplada i 2,70 m d'alçada, metàl·lica, basculant i acabat galvanitzat 
sendzimir. Amb motorització inclosa

12.05 ut. Porta metàlica escala direcció 2

Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, metàl·lica, amb 
cares llises, de 210cm d'alçada, 80cm d'amplada i 3cm de gruix, RF-60 
homologada, acabat galvanitzat sendzimir, amb barra antipànic

12.06 ut. Porta accès vehicles emergència a instal·lacions 1
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 5m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical. 1 fulla, amb 
apertura mecànica corredera

12.07 ut. Porta accès vehicles privats a instal·lacions 1
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 6m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical, de 2 fulles amb 
apertura corredera

12.08 ut. Porta accès grues a instal·lacions 1
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 6,5m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical, de 2 fulles amb 
apertura corredera

12.09 ML Barana en escala direcció 8
Barana formada per perfil circular de 60 cm d'alçada, per escala 
d'anada i tornada de dos trams amb replà intermig. Anclada a la paret
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12.10 ML Barana en escala principal 7,4p j q
peça de vidre segons documentació gràfica del projecte. Per a escala 
de tres trams rectes.

CAPÍTOL XIII : URBANITZACIÓ

13.01 ml Reposició graó prefabricat 147
Reposició graó prefabricat en vorera carrers Penedès i Vallespir

13.02 ml Graó en vorera interior 110
Graó de hormigón prefabricado monocapa, 100x20x8 cm

13.03 M2 Reposició de panot en vorera 294
Reposició de panot en vorera carrers Penedès i Vallespir

13.04 M2 Panot en vorera interior 44
Subministre i col·locació de losetes de formigó, per a exteriors, 
15x15x3,1 cm, llisa, gris.

13.05 ML Tanca perimetral 294
Tanca perimetral formada per 1 m d'alçada de bloc de formigó de 
dimensions 40x20x20cm, amb junta d'1cm rebuda amb morter de 
ciment M-40 (1:6), i 1 m d'alçada de perfileria metàlica d'acer laminat 
en fred 20x20x1,5mm, barres verticals de tub quadrat. En total 2 m 
d'alçada    

13.06 ML Pintat aparcament vehicles 44

CAPÍTOL XIV : INSTALACIÓ ELÈCTRICA

14.01 ut. Presa de terra 3
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 
µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, 
clavada a terra

CAPÍTOL XV : PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

15.01 ut. Instal·lació completa incendis 1
Instal·lació completa per a la protecció contra incendis. Veure 
pressupost annex d'Estudi de protecció contra incendis

CAPÍTOL XVI : SEGUIMENT PLA DE SEGURETAT I SALUT

16.01 ut. Seguiment del pla de seguretat i salut 1
Veure pressupost a l'annex d'Estudi de Seguretat i Salut

CAPÍTOL XVII : CONTROL DE QUALITAT

17.01 ut. Seguiment del control de qualitat de la obra 3%
Veure pressupost a l'annex de Control de Qualitat

Subtotal
Benefici industrial 13%
Despeses generals (6% inclos en preus unitaris)
IVA 16% 16%
TOTAL  
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2.  QUADRE DE PREUS
AMIDAMENTS

Nº Unit. DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL I : ELEMENTS PROVISIONALS

01.01 ML Tanca tipus RIVISA de 2,00 m 161,6 5,67
Tanca mòbil, de 2m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150mm  de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 
3,5x2m de tub de 40mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de 
formigó (inclosos)

01.02 ut. Senyalització lumínica 161,6 8,50
Llums amb bateria per a senyalització de la tanca de la obra.

01.03 ut. Connexió a la xarxa general i comptador provisional d'electricitat 1 500,00

Connexió i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de la obra 
amb sistema de protecció integrat

01.04 ut. Connexió a xarxa general i comptador provisional d'aigua 1 300,00
Connexió provisional d'instal·lació provisional d'aigua de la obra.

01.05 ut. Posta a terra provisional 4 22,22
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, 
clavada a terra

CAPÍTOL II : ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

02.01 M3 Enderroc instal·lacions actuals 126,55 14,49
Enderroc de les instal·lacions actuals amb mitjans mecànics i transport 
amb camió dels residus a abocador. Cànon inclos. Criteri de medició: 
segons documentació gràfica de projecte.

02.02 M3 Rebaix del terreny 1281 11,71
Preexcavació mecànica a cel obert del solar fins a una cota de -0,25m. 
Amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

02.03 M3 Excavació de sabates aillades 221,5 14,49
Excavació mecànica de sabates per a pilars, fins a una profunditat 
màxima de -1,50m. Amb càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.  
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02.04 M3 Excavació de murs 522,1 14,09
Excavació mecànica de murs per a fossat, fins a una profunditat 
màxima de -2,35m. Amb càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

CAPÍTOL III : FONAMENTS I MURS

03.01 M2 Formigó de neteja HM-100/P/20/IIIb 454,76 7,50
Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó HM-
100/P/20/IIIb, de consistència plastica i grandària màxima de granulat 
de 20mm, abocat desde cubilot. Criteri de medició: segons 
documentació gràfica de projecte.

03.02 kg Acer en sabates 6883,41 1,20
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2, per a 
l'armadura de sabates. Criteri de medició: segons albarans.

03.03 M3 Formigó HA-25/P/20/IIIB en sabates 215,78 80,00
Formigó HA-25/P/20/IIIb per a sabates, de consistència plàstica i 
grandària màxima de granulat de 20mm, abocat amb cubilot. Criteri de 
medició: segons albarans.

03.04 kg Acer en murs 6886,00 1,25
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2, per a 
l'armadura de murs (amb una quantia de 71,58 kg/ml). Criteri de 
medició: segons albarans.

03.05 M2 Encofrat de mur a 2 cares 187,59 42,00
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic per a 
murs de contenció de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una 
alçària <=3,00m.  Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

03.06 M3 Formigó HA-25/P/20/IIIB en murs 171,72 80,00
Formigó HA-25/P/20/IIIb per a murs, de consistència plàstica i 
grandària màxima de granulat de 20mm, abocat amb cubilot.  Criteri de 
medició: segons albarans.

CAPÍTOL IV : ESTRUCTURA

04.01 kg Acer A42-b per a estructura oficines 10446,63 2,50
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura d'oficines, inclou pilars, 
jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa d'imprimació 
antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: Pes segons 
documentació gràfica de projecte.

04.02 kg Acer A42-b per a estructura nau taller 26811,4 2,50
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de nau taller, inclou 
pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa d'imprimació 
antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: Pes segons 
documentació gràfica de projecte.  
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04.03 kg Acer A42-b per a estructura estació servei 6402,27 2,50
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de estació de servei, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra.Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.04 kg Acer A42-b per a estructura escala principal 675 2,15
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de escala principal, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.05 kg Acer A42-b per a estructura escala gerència 965,31 2,15
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de escala gerència, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.06 M2 Placa alveolar Sostre PB edif Oficines 288,82 120,00
Placa alveolar tipus FA16AT6 de Prainsa (o model equivalent) amb una 
càrrega màxima de 690 kp/m2. 

04.07 M2 Placa alveolar Sostre P1 edif Oficines 328,29 120,00
Placa alveolar tipus FA16AT4 de Prainsa (o model equivalent) amb una 
càrrega màxima de 623 kp/m2. 

04.08 M2 Capa de compressió Sostre PB edif Oficines. 288,82 4,50
Capa de compressió de formigó HA-25/P/20/IIIb de 5cm de gruix mig 
amb malla electrosoldada de 15x15x5. 

04.09 M2 Capa de compressió Sostre P1 edif Oficines. 328,29 4,50
Capa de compressió de formigó HA-25/P/20/IIIb de 5cm en inici i 
pendent ascendent de 1,5% amb malla electrosoldada de 15x15x5. 

04.10 ut. Caseta vigilant prefabricada 1 2500,00
Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a 
equipament d'oficina a obra de 20 m2 amb paret de plafó d'acer lacat, 
amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, 
instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre 
de protecció

CAPÍTOL V: PAVIMENTS

05.01 M2 Subbase de matxaca "tot en un" de 10 cm de gruix. 3568,62 2,77
Subbase de matxaca "tot en un" de 10cm de gruix mig en area exterior 
a edificis, compactació proctor 98%, amb estesa i piconatge del 
material

05.02 M2 Subbase de matxaca "tot en un" de 16 cm de gruix. 492,6 4,43
Subbase de matxaca "tot en un" de 20cm de gruix mig en area exterior 
a edificis, compactació proctor 98%, amb estesa i piconatge del 
material

05.03 M2 Subbase de grava de 15cm de gruix 728,44 7,29

Subbase de grava de 15cm de gruix mig en area nau-taller, i grandària 
màxima de 50 a 70mm, amb estesa i piconatge del material  
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05.04 M2 Subbase de grava de 20cm de gruix 334,34 9,30

Subbase de grava de 20cm de gruix mig en area edifici d'oficines, i 
grandària màxima de 50 a 70mm, amb estesa i piconatge del material

05.05 M2 Capa asfalt  per accesos i aparcaments turismes 492,6 32,63
Doble capa d'asfalt de 4cm de gruix estesa sobre subbase de matxaca 
tot en un, en zona aparcament vehicles privats

05.06 M2 Llosa per a aparcament i pas de vehicles pessants 3568,62 25,00
Ferm rigid per a freqüència alta de transit pesat, de formigó vibrat amb 
HF-4,5MPa, de gruix mig de 20cm, amb malla electrosoldada de 
15x15x10, amb base de granulat ciment i subbase de tot-u artificial, 
sobre explanada

05.07 M2 Capa de formigó de 20 cm H-250/IIIb amb pintura de poliuretà gris 
amb barrera de vapor.

803,05 24,00

Taller 661,56
Pàrquing direcció 119,42
Magatzem taller 22,07

05.08 M2 Reixa fossat taller 65,64 130,00
Subministre i col·locació de reixa de fossat de taller, inclou subjeccions 
i suports (L100)

05.09 M2 Impermeabilització sostre P1 edifici oficines 328,29 32,00

Impermeabilització mitjançant doble capa de tela asfàltica, garantitzant 
el solapament, col·locades sobre suport absent de bruticia

05.10 M2 Solera de morter autonivellant (5cm) 451,57 15,00
Execució de solera de morter de 5cm de gruix. Inclou material, 
maquinaria per a la correcta execució en obra i presa de nivells
Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Hall entrada 22,62
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Caseta vigilant 20,00
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73
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05.11 M2 Paviment de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma 
rectangular preu alt,  col.locat a l'estesa amb morter adhesiu

370,53 30,09

Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Hall entrada 22,62
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Caseta vigilant 18,10

05.12 M2 Paviment de gres antilliscant 30x30 81,04 37,00
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73
Caseta vigilant 1,9

CAPÍTOL VI : TANCAMENTS

06.01 M2 Panell sandwich en façanes oficines i nau taller 1386,4 66,39

 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa en mòduls de 90 
cm entre eixos i 5 cm de gruix amb junta tancada per tapeta 
encadellada, format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a 
l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana 
galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat amb termolacat de 
polièster de silicona de 25 micres de colorverd, fixat sobre perfils en 
omega de 40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons vistos i 
perfils en 'U' de juntes verticals i tapetes, muntat en obra

06.02 M2 Panell sandwich en coberta taller 730,6 36,91
Tancament d'alçària inferior a 12 m, amb placa nervada de 50 mm de 
gruix de dues planxes d'acer, prelacades de 0,50 mm de gruix, amb 
aïllament de poliuretà injectat i un pes entre 12 i 14 kg/m2, col.locat 
amb fixacions mecàniques

CAPÍTOL VII : OBRA DE PALETA

07.01 M2 Parets d'obra de fabrica de 5 cm de gruix 106,22 40,50
Paret d'obra de fàbrica de 5 cm de gruix inclos enguixat les dues cares 
acabat a la bona vista. 
En PB 49,06
En P1 57,16  
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07.02 M2 Parets d'obra de fabrica de 10 cm de gruix 630,78 50,27
Paret d'obra de fàbrica de 10 cm de gruix inclos enguixat les dues 
cares acabat a la bona vista. 
En taller 166,08
En PB 250,29
En P1 214,41

07.03 M2 Parets d'obra de fabrica de 20 cm de gruix 113,20 46,36
Paret de 20cm de gruix amb bloc de formigó 40x40x20cm junta d'1cm i 
una cara vista enguixada i acabada a la bona vista
En PB 56,60
En P1 56,60

CAPÍTOL VIII : VIDRIER

8.01 ut. Porta d'acces a edifici oficines de doble fulla 1 391,69
Subministre i col.locació per a vidre aïllant de dos vidres laminars de 
seguretat incolors, amb classificació de resistència a l'impacte manual 
nivell A, de 6+6 mm i 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 12 mm, 
col.locat amb llistó de vidre sobre acer.

08.02 ut. Porta de vidre despatxos 7 37,56

Subministre i colocació per a vidre lluna incolora de 4 mm de gruix, 
col·locat amb llistó de vidre sobre acer. Porta de dimensions 80x210

08.03 ut. Finestres interiors 5 22,36
Subministre i col.locació per a vidre lluna incolora de 4 mm de gruix, 
col·locat amb llistó de vidre sobre acer.

08.04 M2
Paret de vidre amb cambra d'aire. En blocs de 240x115x50 mm

56,7 188,73

Formació de paret de distribució interior fabricada amb blocs de vidre 
de 240cmx115cmx50mm amb cambra d'aire, incolors, rebuts amb 
perfileria metàl·lica. Inclos segellat de tot el perimetre. Totalment 
acabat.

CAPÍTOL IX: PINTURA

09.01 M2 Pintat de paraments verticals 850,20 6,30
Pintat de paraments verticals, a una alçada no superior a 3m, amb 
acabat llis, doble capa de pintura plàstica
En PB 355,95
En P1 328,17
En taller 166,08  
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CAPÍTOL X: PARAMENTS HORITZONTALS

10.01 M2 Fals sostre de planxa ubicat a h<4,00m 408,95 18,44
Formació de falsos sostres desmuntables, amb planxa staff per a 
falsos sostres de 10 mm de gruix, de 120x60cm, amb perfileria blanca 
vista, ubicats a una alçada <4,00m
Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73

10.02 M2 Fals sostre de planxa ubicat a h>4,00 m 22,62 23,44
Formació de falsos sostres desmuntables, amb planxa staff per a 
falsos sostres de 10 mm de gruix, de 120x60cm, amb perfileria blanca 
vista, ubicats a una alçada >4,00m
Hall entrada 22,62

CAPÍTOL XI: FUSTERIA

11.01 ut. Porta de pas de fusta
Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, de fusta per a 
barnisar, amb cares llises, de 210cm d'alçada, 80cm d'amplada i 3cm 
de gruix, inclos manyà.
Edifici Oficines. PB 6 161,29
Edifici Oficines. P1 6 164,29

11.02 ut. Porta de serveis (70cm)

Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, de fusta per a 
barnisar, amb cares llises, de 210cm d'alçada, 70cm d'amplada i 3cm 
de gruix, inclou feina de mayà.
Edifici Oficines. PB 5 155,59
Edifici Oficines. P1 4 155,59

11.03 ut. Porta de doble fulla passadisos 2 185,00
Subministre i colocació de premarc i fulla per a dues portes, de fusta 
per a barnisar, amb cares llises, de (90+30)cm d'amplada, 210cm 
d'alçada i 3cm de gruix  
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11.04 ut. Porta de doble fulla en vestuaris 2 185,00
Subministre i colocació de premarc i fulla per a dues portes, de fusta 
per a barnisar, amb cares llises, de (60+60)cm d'alçada, 140cm 
d'amplada i 3cm de gruix. Oscilants 180º

11.05 ut. Porta de taller. 4m d'amplada i 5 d'alçada (enrollable) 4 550,00
Subministre i colocació de porta de 4m d'amplada i 5 d'alçada, 
plegable, amb panells fabricats de perfil d'alumini i vidre

CAPÍTOL XII: MANYÀ
12.01 ut. Porta acces a zona treballadors PB 1 855,32

Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de dues 
fulles de 120x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat 
sendzimir, amb barra antipàni

12.02 ut. Porta d'acces a pati de grues desde edifici oficines 1 413,93
Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de d'una 
fulla de 80x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat sendzimir, 
amb barra antipàni

12.03 ut. Porta sortida parquing direcció 1 413,93
Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de d'una 
fulla de 80x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat sendzimir, 
amb barra antipàni

12.04 ut. Porta entrada i sortida de vehicles pàrquing direcció 1 2298,00
Subministre i colocació de premarc i porta de parquing de 4m 
d'amplada i 2,70 m d'alçada, metàl·lica, basculant i acabat galvanitzat 
sendzimir. Amb motorització inclosa

12.05 ut. Porta metàlica escala direcció 2 413,93

Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, metàl·lica, amb 
cares llises, de 210cm d'alçada, 80cm d'amplada i 3cm de gruix, RF-60 
homologada, acabat galvanitzat sendzimir, amb barra antipànic

12.06 ut. Porta accès vehicles emergència a instal·lacions 1 2656,00
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 5m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical. 1 fulla, amb 
apertura mecànica corredera

12.07 ut. Porta accès vehicles privats a instal·lacions 1 2942,00
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 6m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical, de 2 fulles amb 
apertura corredera

12.08 ut. Porta accès grues a instal·lacions 1 3240,00
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 6,5m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical, de 2 fulles amb 
apertura corredera

12.09 ML Barana en escala direcció 8 93,20
Barana formada per perfil circular de 60 cm d'alçada, per escala 
d'anada i tornada de dos trams amb replà intermig. Anclada a la paret
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12.10 ML Barana en escala principal 7,4 259,72p j q
peça de vidre segons documentació gràfica del projecte. Per a escala 
de tres trams rectes.

CAPÍTOL XIII : URBANITZACIÓ

13.01 ml Reposició graó prefabricat 147 13,17
Reposició graó prefabricat en vorera carrers Penedès i Vallespir

13.02 ml Graó en vorera interior 110 13,17
Graó de hormigón prefabricado monocapa, 100x20x8 cm

13.03 M2 Reposició de panot en vorera 294 20,03
Reposició de panot en vorera carrers Penedès i Vallespir

13.04 M2 Panot en vorera interior 44 20,03
Subministre i col·locació de losetes de formigó, per a exteriors, 
15x15x3,1 cm, llisa, gris.

13.05 ML Tanca perimetral 294 166,67
Tanca perimetral formada per 1 m d'alçada de bloc de formigó de 
dimensions 40x20x20cm, amb junta d'1cm rebuda amb morter de 
ciment M-40 (1:6), i 1 m d'alçada de perfileria metàlica d'acer laminat 
en fred 20x20x1,5mm, barres verticals de tub quadrat. En total 2 m 
d'alçada    

13.06 ML Pintat aparcament vehicles 44 10,00

CAPÍTOL XIV : INSTALACIÓ ELÈCTRICA

14.01 ut. Presa de terra 3 34,14
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 
µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, 
clavada a terra

CAPÍTOL XV : PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

15.01 ut. Instal·lació completa incendis 1 10058,50
Instal·lació completa per a la protecció contra incendis. Veure 
pressupost annex d'Estudi de protecció contra incendis

CAPÍTOL XVI : SEGUIMENT PLA DE SEGURETAT I SALUT

16.01 ut. Seguiment del pla de seguretat i salut 1 9191,32
Veure pressupost a l'annex d'Estudi de Seguretat i Salut

CAPÍTOL XVII : CONTROL DE QUALITAT

17.01 ut. Seguiment del control de qualitat de la obra 3% 0
Veure pressupost a l'annex de Control de Qualitat

Subtotal
Benefici industrial 13% 0 €
Despeses generals (6% inclos en preus unitaris)
IVA 16% 16% 0 €
TOTAL  
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3.  PRESSUPOST
AMIDAMENTS

Nº Unit. DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL I : ELEMENTS PROVISIONALS

01.01 ML Tanca tipus RIVISA de 2,00 m 161,6 5,67 916,27 €
Tanca mòbil, de 2m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150mm  de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 
3,5x2m de tub de 40mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de 
formigó (inclosos)

01.02 ut. Senyalització lumínica 161,6 8,50 1.373,60 €
Llums amb bateria per a senyalització de la tanca de la obra.

01.03 ut. Connexió a la xarxa general i comptador provisional d'electricitat 1 500,00 500,00 €

Connexió i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de la obra 
amb sistema de protecció integrat

01.04 ut. Connexió a xarxa general i comptador provisional d'aigua 1 300,00 300,00 €
Connexió provisional d'instal·lació provisional d'aigua de la obra.

01.05 ut. Posta a terra provisional 4 22,22 88,88 €
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, 
clavada a terra

CAPÍTOL II : ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

02.01 M3 Enderroc instal·lacions actuals 126,55 14,49 1.833,71 €
Enderroc de les instal·lacions actuals amb mitjans mecànics i transport 
amb camió dels residus a abocador. Cànon inclos. Criteri de medició: 
segons documentació gràfica de projecte.

02.02 M3 Rebaix del terreny 1281 11,71 15.000,51 €
Preexcavació mecànica a cel obert del solar fins a una cota de -0,25m. 
Amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

02.03 M3 Excavació de sabates aillades 221,5 14,49 3.209,54 €
Excavació mecànica de sabates per a pilars, fins a una profunditat 
màxima de -1,50m. Amb càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.  
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02.04 M3 Excavació de murs 522,1 14,09 7.356,39 €
Excavació mecànica de murs per a fossat, fins a una profunditat 
màxima de -2,35m. Amb càrrega sobre camió i transport a abocador. 
Cànon inclos. Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

CAPÍTOL III : FONAMENTS I MURS

03.01 M2 Formigó de neteja HM-100/P/20/IIIb 454,76 7,50 3.410,70 €
Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó HM-
100/P/20/IIIb, de consistència plastica i grandària màxima de granulat 
de 20mm, abocat desde cubilot. Criteri de medició: segons 
documentació gràfica de projecte.

03.02 kg Acer en sabates 6883,41 1,20 8.260,09 €
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2, per a 
l'armadura de sabates. Criteri de medició: segons albarans.

03.03 M3 Formigó HA-25/P/20/IIIB en sabates 215,78 80,00 17.262,40 €
Formigó HA-25/P/20/IIIb per a sabates, de consistència plàstica i 
grandària màxima de granulat de 20mm, abocat amb cubilot. Criteri de 
medició: segons albarans.

03.04 kg Acer en murs 6886,00 1,25 8.607,50 €
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2, per a 
l'armadura de murs (amb una quantia de 71,58 kg/ml). Criteri de 
medició: segons albarans.

03.05 M2 Encofrat de mur a 2 cares 187,59 42,00 7.878,78 €
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic per a 
murs de contenció de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una 
alçària <=3,00m.  Criteri de medició: segons documentació gràfica de 
projecte.

03.06 M3 Formigó HA-25/P/20/IIIB en murs 171,72 80,00 13.737,36 €
Formigó HA-25/P/20/IIIb per a murs, de consistència plàstica i 
grandària màxima de granulat de 20mm, abocat amb cubilot.  Criteri de 
medició: segons albarans.

CAPÍTOL IV : ESTRUCTURA

04.01 kg Acer A42-b per a estructura oficines 10446,63 2,50 26.116,58 €
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura d'oficines, inclou pilars, 
jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa d'imprimació 
antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: Pes segons 
documentació gràfica de projecte.

04.02 kg Acer A42-b per a estructura nau taller 26811,4 2,50 67.028,50 €
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de nau taller, inclou 
pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa d'imprimació 
antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: Pes segons 
documentació gràfica de projecte.  
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04.03 kg Acer A42-b per a estructura estació servei 6402,27 2,50 16.005,68 €
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de estació de servei, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra.Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.04 kg Acer A42-b per a estructura escala principal 675 2,15 1.451,25 €
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de escala principal, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.05 kg Acer A42-b per a estructura escala gerència 965,31 2,15 2.075,42 €
Acer A42-b en perfils laminats per a estructura de escala gerència, 
inclou pilars, jàsseres, pletines, carteles i unions. Amb capa 
d'imprimació antioxidant. Elaborat i col·locat a obra. Criteri de medició: 
Pes segons documentació gràfica de projecte.

04.06 M2 Placa alveolar Sostre PB edif Oficines 288,82 120,00 34.658,40 €
Placa alveolar tipus FA16AT6 de Prainsa (o model equivalent) amb una 
càrrega màxima de 690 kp/m2. 

04.07 M2 Placa alveolar Sostre P1 edif Oficines 328,29 120,00 39.394,80 €
Placa alveolar tipus FA16AT4 de Prainsa (o model equivalent) amb una 
càrrega màxima de 623 kp/m2. 

04.08 M2 Capa de compressió Sostre PB edif Oficines. 288,82 4,50 1.299,69 €
Capa de compressió de formigó HA-25/P/20/IIIb de 5cm de gruix mig 
amb malla electrosoldada de 15x15x5. 

04.09 M2 Capa de compressió Sostre P1 edif Oficines. 328,29 4,50 1.477,31 €
Capa de compressió de formigó HA-25/P/20/IIIb de 5cm en inici i 
pendent ascendent de 1,5% amb malla electrosoldada de 15x15x5. 

04.10 ut. Caseta vigilant prefabricada 1 2500,00 2.500,00 €
Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a 
equipament d'oficina a obra de 20 m2 amb paret de plafó d'acer lacat, 
amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, 
instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre 
de protecció

CAPÍTOL V: PAVIMENTS

05.01 M2 Subbase de matxaca "tot en un" de 10 cm de gruix. 3568,62 2,77 9.885,08 €
Subbase de matxaca "tot en un" de 10cm de gruix mig en area exterior 
a edificis, compactació proctor 98%, amb estesa i piconatge del 
material

05.02 M2 Subbase de matxaca "tot en un" de 16 cm de gruix. 492,6 4,43 2.182,22 €
Subbase de matxaca "tot en un" de 20cm de gruix mig en area exterior 
a edificis, compactació proctor 98%, amb estesa i piconatge del 
material

05.03 M2 Subbase de grava de 15cm de gruix 728,44 7,29 5.310,33 €

Subbase de grava de 15cm de gruix mig en area nau-taller, i grandària 
màxima de 50 a 70mm, amb estesa i piconatge del material  
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05.04 M2 Subbase de grava de 20cm de gruix 334,34 9,30 3.109,36 €

Subbase de grava de 20cm de gruix mig en area edifici d'oficines, i 
grandària màxima de 50 a 70mm, amb estesa i piconatge del material

05.05 M2 Capa asfalt  per accesos i aparcaments turismes 492,6 32,63 16.073,54 €
Doble capa d'asfalt de 4cm de gruix estesa sobre subbase de matxaca 
tot en un, en zona aparcament vehicles privats

05.06 M2 Llosa per a aparcament i pas de vehicles pessants 3568,62 25,00 89.215,50 €
Ferm rigid per a freqüència alta de transit pesat, de formigó vibrat amb 
HF-4,5MPa, de gruix mig de 20cm, amb malla electrosoldada de 
15x15x10, amb base de granulat ciment i subbase de tot-u artificial, 
sobre explanada

05.07 M2 Capa de formigó de 20 cm H-250/IIIb amb pintura de poliuretà gris 
amb barrera de vapor.

803,05 24,00 19.273,20 €

Taller 661,56
Pàrquing direcció 119,42
Magatzem taller 22,07

05.08 M2 Reixa fossat taller 65,64 130,00 8.533,20 €
Subministre i col·locació de reixa de fossat de taller, inclou subjeccions 
i suports (L100)

05.09 M2 Impermeabilització sostre P1 edifici oficines 328,29 32,00 10.505,28 €

Impermeabilització mitjançant doble capa de tela asfàltica, garantitzant 
el solapament, col·locades sobre suport absent de bruticia

05.10 M2 Solera de morter autonivellant (5cm) 451,57 15,00 6.773,55 €
Execució de solera de morter de 5cm de gruix. Inclou material, 
maquinaria per a la correcta execució en obra i presa de nivells
Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Hall entrada 22,62
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Caseta vigilant 20,00
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73
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05.11 M2 Paviment de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma 
rectangular preu alt,  col.locat a l'estesa amb morter adhesiu

370,53 30,09 11.149,25 €

Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Hall entrada 22,62
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Caseta vigilant 18,10

05.12 M2 Paviment de gres antilliscant 30x30 81,04 37,00 2.998,48 €
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73
Caseta vigilant 1,9

CAPÍTOL VI : TANCAMENTS

06.01 M2 Panell sandwich en façanes oficines i nau taller 1386,4 66,39 92.043,10 €

 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa en mòduls de 90 
cm entre eixos i 5 cm de gruix amb junta tancada per tapeta 
encadellada, format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a 
l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana 
galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat amb termolacat de 
polièster de silicona de 25 micres de colorverd, fixat sobre perfils en 
omega de 40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons vistos i 
perfils en 'U' de juntes verticals i tapetes, muntat en obra

06.02 M2 Panell sandwich en coberta taller 730,6 36,91 26.966,45 €
Tancament d'alçària inferior a 12 m, amb placa nervada de 50 mm de 
gruix de dues planxes d'acer, prelacades de 0,50 mm de gruix, amb 
aïllament de poliuretà injectat i un pes entre 12 i 14 kg/m2, col.locat 
amb fixacions mecàniques

CAPÍTOL VII : OBRA DE PALETA

07.01 M2 Parets d'obra de fabrica de 5 cm de gruix 106,22 40,50 4.301,83 €
Paret d'obra de fàbrica de 5 cm de gruix inclos enguixat les dues cares 
acabat a la bona vista. 
En PB 49,06
En P1 57,16  
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07.02 M2 Parets d'obra de fabrica de 10 cm de gruix 630,78 50,27 31.709,16 €
Paret d'obra de fàbrica de 10 cm de gruix inclos enguixat les dues 
cares acabat a la bona vista. 
En taller 166,08
En PB 250,29
En P1 214,41

07.03 M2 Parets d'obra de fabrica de 20 cm de gruix 113,20 46,36 5.247,95 €
Paret de 20cm de gruix amb bloc de formigó 40x40x20cm junta d'1cm i 
una cara vista enguixada i acabada a la bona vista
En PB 56,60
En P1 56,60

CAPÍTOL VIII : VIDRIER

8.01 ut. Porta d'acces a edifici oficines de doble fulla 1 391,69 391,69 €
Subministre i col.locació per a vidre aïllant de dos vidres laminars de 
seguretat incolors, amb classificació de resistència a l'impacte manual 
nivell A, de 6+6 mm i 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 12 mm, 
col.locat amb llistó de vidre sobre acer.

08.02 ut. Porta de vidre despatxos 7 37,56 262,92 €

Subministre i colocació per a vidre lluna incolora de 4 mm de gruix, 
col·locat amb llistó de vidre sobre acer. Porta de dimensions 80x210

08.03 ut. Finestres interiors 5 22,36 111,80 €
Subministre i col.locació per a vidre lluna incolora de 4 mm de gruix, 
col·locat amb llistó de vidre sobre acer.

08.04 M2
Paret de vidre amb cambra d'aire. En blocs de 240x115x50 mm

56,7 188,73 10.700,99 €

Formació de paret de distribució interior fabricada amb blocs de vidre 
de 240cmx115cmx50mm amb cambra d'aire, incolors, rebuts amb 
perfileria metàl·lica. Inclos segellat de tot el perimetre. Totalment 
acabat.

CAPÍTOL IX: PINTURA

09.01 M2 Pintat de paraments verticals 850,20 6,30 5.356,23 €
Pintat de paraments verticals, a una alçada no superior a 3m, amb 
acabat llis, doble capa de pintura plàstica
En PB 355,95
En P1 328,17
En taller 166,08  
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CAPÍTOL X: PARAMENTS HORITZONTALS

10.01 M2 Fals sostre de planxa ubicat a h<4,00m 408,95 18,44 7.541,04 €
Formació de falsos sostres desmuntables, amb planxa staff per a 
falsos sostres de 10 mm de gruix, de 120x60cm, amb perfileria blanca 
vista, ubicats a una alçada <4,00m
Menjador 22,32
Distribuidor + passadís PB 18,45
Aula de Formació 38,15
Recepció 15,06
Sala d'espera 7,17
Sala de reunions 8,27
Despatx 1 10,59
Despatx 2 11,48
Despatx 3 11,48
Administració 63,85
Dir. Administració 14,10
Sala de juntes 18,03
Direcció 62,49
Arxiu 24,80
Magatzem 3,57
Infermeria 7,75
Vestuari dones 14,11
Vestuari homes 30,28
Serveis minusvàlids 4,93
Office 2,97
Serveis 1ª planta 14,37
Serveis direcció 4,73

10.02 M2 Fals sostre de planxa ubicat a h>4,00 m 22,62 23,44 530,21 €
Formació de falsos sostres desmuntables, amb planxa staff per a 
falsos sostres de 10 mm de gruix, de 120x60cm, amb perfileria blanca 
vista, ubicats a una alçada >4,00m
Hall entrada 22,62

CAPÍTOL XI: FUSTERIA

11.01 ut. Porta de pas de fusta
Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, de fusta per a 
barnisar, amb cares llises, de 210cm d'alçada, 80cm d'amplada i 3cm 
de gruix, inclos manyà.
Edifici Oficines. PB 6 161,29 967,74 €
Edifici Oficines. P1 6 164,29 985,74 €

11.02 ut. Porta de serveis (70cm)

Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, de fusta per a 
barnisar, amb cares llises, de 210cm d'alçada, 70cm d'amplada i 3cm 
de gruix, inclou feina de mayà.
Edifici Oficines. PB 5 155,59 777,95 €
Edifici Oficines. P1 4 155,59 622,36 €

11.03 ut. Porta de doble fulla passadisos 2 185,00 370,00 €
Subministre i colocació de premarc i fulla per a dues portes, de fusta 
per a barnisar, amb cares llises, de (90+30)cm d'amplada, 210cm 
d'alçada i 3cm de gruix  

 

 

 



Noves instal·lacions E.T.S. Grupo TITAN  Pág. 33 

 

 

 

11.04 ut. Porta de doble fulla en vestuaris 2 185,00 370,00 €
Subministre i colocació de premarc i fulla per a dues portes, de fusta 
per a barnisar, amb cares llises, de (60+60)cm d'alçada, 140cm 
d'amplada i 3cm de gruix. Oscilants 180º

11.05 ut. Porta de taller. 4m d'amplada i 5 d'alçada (enrollable) 4 550,00 2.200,00 €
Subministre i colocació de porta de 4m d'amplada i 5 d'alçada, 
plegable, amb panells fabricats de perfil d'alumini i vidre

CAPÍTOL XII: MANYÀ
12.01 ut. Porta acces a zona treballadors PB 1 855,32 855,32 €

Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de dues 
fulles de 120x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat 
sendzimir, amb barra antipàni

12.02 ut. Porta d'acces a pati de grues desde edifici oficines 1 413,93 413,93 €
Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de d'una 
fulla de 80x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat sendzimir, 
amb barra antipàni

12.03 ut. Porta sortida parquing direcció 1 413,93 413,93 €
Subministre i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant de d'una 
fulla de 80x210 cm, RF-60 homologada, acabat galvanitzat sendzimir, 
amb barra antipàni

12.04 ut. Porta entrada i sortida de vehicles pàrquing direcció 1 2298,00 2.298,00 €
Subministre i colocació de premarc i porta de parquing de 4m 
d'amplada i 2,70 m d'alçada, metàl·lica, basculant i acabat galvanitzat 
sendzimir. Amb motorització inclosa

12.05 ut. Porta metàlica escala direcció 2 413,93 827,86 €

Subministre i colocació de premarc i fulla per a porta, metàl·lica, amb 
cares llises, de 210cm d'alçada, 80cm d'amplada i 3cm de gruix, RF-60 
homologada, acabat galvanitzat sendzimir, amb barra antipànic

12.06 ut. Porta accès vehicles emergència a instal·lacions 1 2656,00 2.656,00 €
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 5m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical. 1 fulla, amb 
apertura mecànica corredera

12.07 ut. Porta accès vehicles privats a instal·lacions 1 2942,00 2.942,00 €
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 6m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical, de 2 fulles amb 
apertura corredera

12.08 ut. Porta accès grues a instal·lacions 1 3240,00 3.240,00 €
Subministre i col·locació de porta metàl·lica en exterior de 6,5m 
d'amplada i 2 m d'alçada formada per perfileria vertical, de 2 fulles amb 
apertura corredera

12.09 ML Barana en escala direcció 8 93,20 745,60 €
Barana formada per perfil circular de 60 cm d'alçada, per escala 
d'anada i tornada de dos trams amb replà intermig. Anclada a la paret
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12.10 ML Barana en escala principal 7,4 259,72 1.921,93 €p j q
peça de vidre segons documentació gràfica del projecte. Per a escala 
de tres trams rectes.

CAPÍTOL XIII : URBANITZACIÓ

13.01 ml Reposició graó prefabricat 147 13,17 1.935,99 €
Reposició graó prefabricat en vorera carrers Penedès i Vallespir

13.02 ml Graó en vorera interior 110 13,17 1.448,70 €
Graó de hormigón prefabricado monocapa, 100x20x8 cm

13.03 M2 Reposició de panot en vorera 294 20,03 5.888,82 €
Reposició de panot en vorera carrers Penedès i Vallespir

13.04 M2 Panot en vorera interior 44 20,03 881,32 €
Subministre i col·locació de losetes de formigó, per a exteriors, 
15x15x3,1 cm, llisa, gris.

13.05 ML Tanca perimetral 294 166,67 49.000,98 €
Tanca perimetral formada per 1 m d'alçada de bloc de formigó de 
dimensions 40x20x20cm, amb junta d'1cm rebuda amb morter de 
ciment M-40 (1:6), i 1 m d'alçada de perfileria metàlica d'acer laminat 
en fred 20x20x1,5mm, barres verticals de tub quadrat. En total 2 m 
d'alçada    

13.06 ML Pintat aparcament vehicles 44 10,00 440,00 €

CAPÍTOL XIV : INSTALACIÓ ELÈCTRICA

14.01 ut. Presa de terra 3 34,14 102,42 €
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 
µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, 
clavada a terra

CAPÍTOL XV : PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

15.01 ut. Instal·lació completa incendis 1 10058,50 10.058,50 €
Instal·lació completa per a la protecció contra incendis. Veure 
pressupost annex d'Estudi de protecció contra incendis

CAPÍTOL XVI : SEGUIMENT PLA DE SEGURETAT I SALUT

16.01 ut. Seguiment del pla de seguretat i salut 1 9191,32 9.191,32 €
Veure pressupost a l'annex d'Estudi de Seguretat i Salut

CAPÍTOL XVII : CONTROL DE QUALITAT

17.01 ut. Seguiment del control de qualitat de la obra 3% 753472 22.604,16 €
Veure pressupost a l'annex de Control de Qualitat

Subtotal 776.076,25 €
Benefici industrial 13% 776.076 € 100.889,91 €
Despeses generals (6% inclos en preus unitaris)
IVA 16% 16% 876.966 € 140.314,59 €
TOTAL 1.017.280,75 €  
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4.  RESUM PRESSUPOST

RESUM PRESSUPOST DE LES NOVES INSTAL·LACIONS DE ETS GRUPO TITAN

CAPÍTOL I. ELEMENTS PROVISIONALS 3.178,75 €
CAPÍTOL II. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 27.400,14 €
CAPÍTOL III. FONAMENTS I MURS 59.156,83 €
CAPÍTOL IV. ESTRUCTURA 192.007,61 €
CAPÍTOL V. PAVIMENTS 185.008,98 €
CAPÍTOL VI.TANCAMENTS 119.009,54 €
CAPÍTOL VII. OBRA DE PALETA 41.258,94 €
CAPÍTOL VIII. VIDRIER 11.467,40 €
CAPÍTOL IX. PINTURA 5.356,23 €
CAPÍTOL X. PARAMENTS HORITZONTALS 8.071,25 €
CAPÍTOL XI. FUSTERIA 6.293,79 €
CAPÍTOL XII.MANYÀ 16.314,57 €
CAPÍTOL XIII. URBANITZACIÓ 59.595,81 €
CAPÍTOL XIV. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 102,42 €
CAPÍTOL XV. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 10.058,50 €
CAPÍTOL XVI. SEGUIMENT PLA DE SEGURETAT I SALUT 9.191,32 €
CAPÍTOL XVII. CONTROL DE QUALITAT 22.604,16 €

SUBTOTAL 776.076,25 €
BENEFICI INDUSTRIAL 13% 776076,25 100.889,91 €
IVA 16% 16% 876966,16 140.314,59 €

TOTAL PRESSUPOST 1.017.280,75 €
(UN MILIÓ DISET MIL DOS CENTS VUITANTA EUROS)  


