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1512AR0HP-1 m2 Coberta no transitable, aïllament amb planxes de poliestirè expandit de 50 mm de gruix,
formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3 impermeabilització amb una membrana
d'una làmina LBM (SBS)-40-FV+FP col.locada sobre làmina separadora de feltre de
polipropilè i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera

45,10 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

151Z1099P-2 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit i
reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no
transitable

13,82 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

151Z50AKP-3 m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reblert de
junt amb cordó cel.lular de polietilè expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa
LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb massilla de silicona, per a coberta no transitable

35,27 €

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

151Z6UF9P-4 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament
i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable

31,67 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

151ZB39AP-5 m Encontre amb parament vertical, filada de peça ceràmica, reforç de membrana de betum
modificat LBM (SBS)-40 i minvell encastat al parament de dues peces de ceràmica

39,19 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

1K21L000P-6 u Subministrament i col·locació d'instal·lació fixa o flexible de connexió d'aparells a gas 30,00 €

(TRENTA EUROS)

1K21L001P-7 u Legalització de les instal·lacions i pagament de taxes 1.400,00 €

(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

1K21L002P-8 u Drets de connexió a abonar a la Cia subministradora 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

44M14111P-9 u Estintolament de paret obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures A/42-B (S 275 JR) laminats, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega
total de 24 t/m, per a pas de 1,5 a 3,0 m d'amplària, col.locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <=15 t de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

866,47 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

44M14224P-10 u Estintolament de paret obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures A/42-B (S 275 JR) laminats perfil d'acer per a estructures A/42-B (S 275 JR)
laminats, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
2,5-4,5 m d'amplària, col.locat sobre pilars d'acer A/42-B (S 275 JR) laminats, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <=15 t de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no inclou elements
de fonamentació

3.162,70 €

(TRES MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

ACUS001P-11 m2 Tancament per panells Acustimodul 80 de 4000x200x3000 mm construit amb xapa
galvanitzada en color gris clar , totalment muntat, inclosa porta d'acces i accessoris de
muntatge.

8.460,00 €

(VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

BC0255009P-12 u Bomba calefacció GRUNDFOS mod. UPS-25/50, amb accessoris i temostat inclosos.
Totalment montada.

342,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)
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CG4003000P-13 u Caldera Remea Quinta 30 de 36980 Kcal/h, amb sonda per a diposit , sonda exterior per a
caldera placa electronica AM-3 de 3 relés , vas d'expansió de 35 lts, racor i vàlvula de tres
vies per a caldera, totalment instal·lat i en perfecte funcionament.

4.992,00 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS)

E090T04QP-14 m Prisma tubular format per 4 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre, disposats en base 2 i
protegits amb dau de formigó HM-15 de 45x40 cm, amb part proporcional d'obturadors,
col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
separadors de pvc cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, totalment
acabat

24,30 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E090T04RP-15 m Prisma tubular format per 4 conductes de polietilè de 125 mm de diàmetre, disposats en base
2 i protegits amb dau de formigó HM-15 de 45x40 cm, amb part proporcional d'obturadors,
col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
separadors de pvc cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, totalment
acabat

26,30 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E4435115P-16 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, 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

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E44Z5A25P-17 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura

3,37 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E4E765EEP-18 m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x20 cm,
de color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

11,84 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

E4E765FFP-19 m Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x30x20 cm,
de color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

13,10 €

(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

E4EZ3000P-20 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,08 €

(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

E4EZQ024P-21 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment

114,37 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E4F2B57EP-22 m3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de 29x14x10 cm R15 N/mm2, per
a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

240,46 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E5ZFQS00P-23 u Gàrgola de xapa d'acer galvanitzada i lacada amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

20,38 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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E5ZH4EN7P-24 u Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent

29,09 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

E612B51KP-25 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

31,19 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E614HSAKP-26 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,60 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

E618566KP-27 m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

33,62 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E618682KP-28 m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 40x20x30 cm, de morter de ciment
gris d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

38,09 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

E61ZJPP4P-29 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura d'acer amb platina d'acer A/42-B (S 275 JR),
treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb
fixacions mecàniques

17,70 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E66AAPLBP-30 m2 Mampara per a aplacat tipus ''B'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de modulació
horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins nivell de porta i tarja superior cega,
espessor total de 40 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i la exterior d'alumini
plata MLRP. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides les dues cares
amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta
embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de
qualsevol mòdul. Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte
barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre, totalment muntat

64,47 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

E66AAPLEP-31 m2 Mampara per a aplacat tipus ''E'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de modulació
horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins alçada 900 mm i encerclat amb perfil
de 45x25 mm a manera de remat en tot el perímetre de la finestra i fins nivell de porta i tarja
superior cega, espessor total de 40 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i la
exterior d'alumini plata MLRP. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides
les dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta
embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de
qualsevol mòdul. Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte
barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre, totalment muntat

73,72 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

E66ADIV1P-32 m2 Divisòria amb placa per a cabina de bany model Trespa Athlon Quartz de la casa Aluinter o
similar, acabat satín, de 13 mm d'espessor i color a definir, a base de fronts laterals, fronts
intermitjos i portes de 600 mm d'amplada, alçada de cabina i separadors intermitjos de 1850
mm més 150 mm de peus regulables, totalment acabat inclosa part proporcional
d'accessoris, ''u'' d'alumini, frontises, peus regulables, tanca i pom amb indicador de
llire/ocupat, tot d'acer inoxidable

151,11 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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E66ADIVBP-33 m2 Mampara-divisòria tabic cec alçat tipus ''B'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de
modulació horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins nivell de porta i tarja
superior cega, espessor total de 80 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i la
exterior d'alumini plata MLRP. Aïllament interior a base de llana de roca de 50 mm
d'espessor i 30 kg/m3 de densitat. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3
revestides les dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta
embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de
qualsevol mòdul. Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte
barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre, totalment muntat

86,98 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

E66ADIVCP-34 m2 Mampara-divisòria tabic mixt alçat tipus ''C'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de
modulació horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins nivell de porta i tarja
superior amb doble envidrament de 5 mm, espessor total de 80 mm. Format per estructura
interior d'alumini extruït i la exterior d'alumini plata MLRP. Aïllament interior a base de llana
de roca de 50 mm d'espessor i 30 kg/m3 de densitat. Panells de fusta aglomerada de
densitat 680 kg/m3 revestides les dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o
cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta
embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de
qualsevol mòdul. Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte
barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre, totalment muntat

101,21 €

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

E66ADIVGP-35 m2 Mampara-divisòria tabic mixt alçat tipus ''G'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de
modulació horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins alçada de 900 mm i doble
envidrament de 5 mm amb cortina interior fins nivell de porta i tarja superior amb doble
envidrament de 5 mm, espessor total de 80 mm. Format per estructura interior d'alumini
extruït i la exterior d'alumini plata MLRP. Aïllament interior a base de llana de roca de 50 mm
d'espessor i 30 kg/m3 de densitat. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3
revestides les dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer. Accionament
de la cortina mitjançant rotor exterior de color plata. Els entrecarrers que formen la
modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat
plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul. Inclosos tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació excepte barreres fòniques en fals sostre i sota fals
sostre, totalment muntat

151,71 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

E66ADIVLP-36 m2 Mampara-divisòria porta tipus ''L'' d'una fulla amb muntant de dimensions exteriors 2750x900
mm de la casa Aluinter o similar compost per marc de porta d'alumini plata MLRP amb remat
de mampara, amb doble burlete de pelfa i fulla de porta (amb bastidor ocult d'alumini) de
2003x825x40 mm, format per dos panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3
revestides les dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Pany de caixa Tesa de cop i clau, joc de maneta INOX ''U'' amb roseta i bases de nylon,
bombí Tesa de 60 mm amb claus roseta d'acer inoxidable i tres frontises tipus europeu de
tres pales regulables en alçada, tarja superior formada per dos panells de 13 mm fins el
sostre. Aïllament interior a base de llana de roca de 50 mm d'espessor i 30 kg/m3 de
densitat, totalment muntat

152,86 €

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

E66ADIVTP-37 m2 Mampara-divisòria porta tipus ''TAE'' de doble fulla amb muntant de dimensions exteriors
2750x1800 mm de la casa Aluinter o similar compost per marc de porta d'alumini anoditzat
amb remat de mampara, amb doble burlete de pelfa i dues fulles de porta (amb bastidor ocult
d'alumini) de 2003x1650x40 mm, format per dues llunes templades amb làmina de privacitat
a l'àcid segons disseny de la direcció facultativa per l'interior de la càmara. Dispositiu de
tancament hermètic amb banda de PVC en la part inferior tancament de caixa Tesa de cop i
clau, joc de maneta INOX ''U'' amb roseta i bases de nylon, bombí Tesa de 60 mm amb claus
i rosetes d'acer inoxidable i quatre frontises tipus europeu de tres pales regulables en alçada,
tarja superior formada per marcobloc de 80 mm amb doble envidrament de 5 mm fins el
sostre, totalment muntat

305,25 €

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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E7B21E0LP-38 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E7C3B404P-39 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecàniques

9,19 €

(NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E7C9R613P-40 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix
amb paper kraft, col.locada amb morter adhesiu

7,63 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E7J21171P-41 m Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col.locat a
pressió a l'interior del junt

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E7Z26D31P-42 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de
gruix 3 cm acabat remolinat

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E81121D2P-43 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

15,25 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E81131E2P-44 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

E81136L2P-45 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

21,22 €

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

E8121112P-46 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

E8121312P-47 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

E812A012P-48 m Formació d'aresta, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E812B012P-49 m Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 5,10 €

(CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

E812D012P-50 m Reglada de sòcol, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

E81ZB9K0P-51 m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament 2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

E823123VP-52 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

18,78 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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E82ZU100P-53 m Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat, col.locada
amb morter adhesiu.

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

E83F3003P-54 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

13,02 €

(TRETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

E83PFE01P-55 m2 Subministrament i col·locació de panell model Arga de la casa Arcelor o similar, de modulació
600 mm i espessor de 50 mm, compost per dues xapes d'acer galvanitzat, una d'exterior
lacada de color estàndar Arga de 0,7 mm d'espessor i una d'interior sense lacar de 0,5 mm,
amb aïllament tèrmic de poliuretà injectat amb una densitat de 50 kg/m3 i part proporcional
de remats per a premarcs i juntes verticals provistes de tapajunts del mateix material que
amaga la fixació. Inclou estructura de suport amb perfil estructural d'acer galvanitzat de
100x40x3 mm, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

115,48 €

(CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

E83PFE02P-56 m2 Subministrament i col·locació de mur cortina tipus MC Plus Parrilla Tradicional, de la casa
Technal o similar, amb vidre de 20 mm, inclosa estructura de suport, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

E83PFE03P-57 m2 Subministrament i col·locació de parament format per tubs d'acer galvanitzat de secció
rectangular de 40x20x2 mm, disposats horitzontalment i separats entre sí 40 mm, cargolats
sobre una estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres

91,22 €

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

E83PFE04P-58 m2 Subministrament i col·locació de parament format per xapa grecada perforada d'alumini lacat,
cargolada sobre una estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

82,50 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

E83PFE05P-59 m2 Subministrament i col·locació de parament format per xapa grecada sense perforar d'alumini
lacat, cargolada sobre una estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

80,10 €

(VUITANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

E83PFE06P-60 m2 Subministrament i col·locació de persiana de llibret model SG-210 de la casa Durmi o similar,
amb bastidors d'alumini, lamel·les orientables d'alumini de 210 mm i acabat anoditzat plata,
inclòs marc fix, part proporcional d'accessoris, totalment acabat segons indicacions de la
direcció d'obres

159,53 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E8431111P-61 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 15
mm de gruix, amb entramat ocult amb cantell especial i suspensió autoanivelladora de barra
roscada

21,33 €

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

E84AG2KBP-62 m2 Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanització llisa, lacades, horitzontals de 8,5 cm
d'amplària, separades 1,5 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de platina

31,18 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

E84BT7ABP-63 m2 Cel ras de plaques d'acer, de mecanització microperforada i pintada al forn, de 60x60 cm,
sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de platina

46,54 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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E84C13LBP-64 m2 Cel ras de PVC, amb lamel.les en posició horitzontal de 9 cm d'amplària, separades 2 cm,
sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina

20,64 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

E881S130P-65 m2 Monocapa amb morter de calç, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat
raspat

24,12 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

E8989240P-66 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

3,99 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E898J2A0P-67 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E898K2A0P-68 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

E898U040P-69 m2 Pintat de paraments verticals de bloc de formigó a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

12,56 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

E89A2BB0P-70 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

17,16 €

(DISSET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

E89AABJ0P-71 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

E89BAEJ0P-72 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt martelé, amb
una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

E8KA7421P-73 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs, col.locat amb fixacions mecàniques

7,34 €

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

E8KZDT2KP-74 m Suport d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb supermaó de 50x25x4 cm, col.locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

5,98 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

E8Z1A1AMP-75 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm,
amb un pes mínim de 217 g/m2

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

E9232B91P-76 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

E93615B0P-77 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

15,03 €

(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
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E9890001P-78 m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent antipols a base d'una
capa d'emprimació i dues d'acabat de color, casa Astradur o similar, totalment acabat

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E9C11312P-79 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

23,77 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

E9DA121WP-80 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de
15 peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,40 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

E9G2468KP-81 m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris

114,97 €

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

E9G2REP1P-82 m2 Reparació de paviment existent (fisurat ó en mal estat) consistent en preparació del suport
mitjançant l'aplicació d'una capa adherent d'alta calitat tipus Chyemiprimer W SP, aplicació
del sistema Chemilevel AC a base de resines de síntesis, ciments i aditius especials, realitzat
en dues capes de 6 a 8 mm d'espessor i color a escollir, acabt amb una capa de Chemitop W
incolora o color, de la casa Konnik o similat, totalment acabat segons indicacions de la
direcció d'obres

49,50 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

E9GZA524P-83 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E9S1U010P-84 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 15x15 mm de pas de malla, amb platines portants
de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat

99,45 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

E9U21BADP-85 m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

E9V2ABKKP-86 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb
un cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

49,88 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E9VZ19AKP-87 m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,81 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

E9Z2A100P-88 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

EAF4AG01P-89 m2 Porta basculant model N de dues fulles amb planxes i marc d'acer galvanitzat, totalment
muntat amb els seus accessoris

104,00 €

(CENT QUATRE EUROS)

EAF4FF01P-90 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 265x122 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació

665,84 €
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mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat
(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EAF4FF02P-91 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 530x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

1.331,68 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EAF4FF04P-92 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de
530x122 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment
muntat

972,88 €

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EAF4FF05P-93 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 395x122
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

819,36 €

(VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EAF4FF07P-94 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 300x100 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

757,55 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EAF4FF10P-95 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x75 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

235,10 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

EAF4FF11P-96 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 170x60 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

403,82 €

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EAF4FFB2P-97 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 505x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

1.331,68 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EAF4FFB3P-98 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de
530x122 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment
muntat

972,88 €

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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EAF4PA01P-99 u Porta d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb unafulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 150x310 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

2.241,85 €

(DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EAF4PA03P-100 u Porta d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, amb unafulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 150x337 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

2.163,83 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EAM11AA5P-101 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent,
col.locat amb fixacions mecàniques

274,02 €

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

EAM11AJ5P-102 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb unao dues fulles
batents i una tarja lateral, col.locat amb fixacions mecàniques

320,78 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EAN32C11P-103 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm amb accessoris
per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 140x220 cm

35,70 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

EAN32C12P-104 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm amb accessoris
per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm

36,21 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

EANA5185P-105 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

28,22 €

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

EANA6175P-106 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

23,86 €

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

EANA6185P-107 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

25,53 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EAQDC175P-108 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

69,04 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EAQDCS75P-109 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, amb galzes per a
vidre i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

146,86 €

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

EAQDD286P-110 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

82,31 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EB120008P-111 u Subministrament i col·locació de porta corredera amb estructura i sistema de guies metàl·lic,
tipus Krona o similar, inclosos ferratges i petit material, totalment acabada i muntada

345,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)
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EB120009P-112 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 70x205 cm, de
planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

255,10 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

EB120010P-113 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 80x205 cm, de
planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

294,66 €

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

EB121JAMP-114 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

109,70 €

(CENT NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

EB12BAR1P-115 m Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T 35.4,5 cada 1,50 m, passamà
superior amb tub d'acer de d.50/1,5 mm i tres tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o
llosa d'escala amb platina de 100x100x8 mm, totalment acabat

97,30 €

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

EB32EST1P-116 m Estructura de suport per a tarja superior de finestra, format per jàssera de tub d'acer
galvanitzat de 60x40x2 mm, ancorada amb tacs químics al forjat i a les parets laterals,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

41,23 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EB32U001P-117 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

89,07 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

EC100010P-118 u Secamans per aire calent tipus SL-2002  S&P o equivalent 106,16 €

(CENT SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EC1GU000P-119 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

117,97 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EC1K1502P-120 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 61,08 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

ECOR0001P-121 u Subministrament i col·locació de cortina tipus Estor enrollable amb cadena Helioscreen
Greenscreen de Gradulux o similar, de dimensions 130x122 cm

123,59 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

ED15B971P-122 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=160 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

26,11 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

ED353652P-123 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

137,01 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

ED354962P-124 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

189,92 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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ED7FBB9PP-125 m Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret massissa, penjat al sostre 35,28 €

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

ED7FL00AP-126 m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

30,95 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

ED7FL00BP-127 m Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

37,10 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

EDD5VRFP-128 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model MMYMAP2401HT8 de
Toshiba per a sistemes de 2 tubs, , per a 33 unitats interiors màximes , de 68 kW de potència
tèrmica en fred i 76.5 KW en calor, de 25 kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 4 compressors inverter i fluid frigorífic R410Aa per a tota
la instalació, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a
un correcte funcionament i instal.lació, col.locada sobre estructura metàlica.

25.485,00 €

(VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

EE38U002P-129 u Subministre i col·locació de aerotermo marca ATLAS model 4A33SP ( 90-70ºC ) o similar,
pot 21.900 kcal/h, incloent vàlvula de 3 vies 3/4 SF 20/2 3/4 , termostat de contacte 0-30ºC ,
suports, commutador de 4 posicions

890,35 €

(VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EE42H4SAP-130 m Conducte circular d'alumini flexible, de 150-170 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense
gruixos definits i muntat superficialment

13,14 €

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EE42H4SBP-131 m Conducte circular d'alumini flexible, de 210 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits i muntat superficialment

15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EE42H4SHP-132 u Accesoris i peces de muntatge 10,80 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EE42H6S2P-133 m Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits i muntat superficialment

11,52 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EE51D0BAP-134 m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115
kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra
cara, muntat encastat en el cel ras.Iclosos desperdicis i subjectat amb varilla mètrica i perfil
en c.

22,25 €

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

EE52Q23AP-135 m Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports per a extracció i aportació ubicat a pati
interior i a parking i fins a coberta.Inclosa membrana de neopré per al'absorció de les
possibles vibracions.

26,89 €

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

EE90001P-136 m2 Col·locació del sistema emissor de la instal·lació de terra radiant. Inclou col·locació de làmina
portatubs, tub  16 x 2,0 cada 20 cm, recobriment amb morter amb additius amb acabat lliscat.

12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EE90002P-137 m2 Col·locació de film de polietilè antihumitat 20,73 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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EE90003P-138 m2 Col·locació de sòcol perimetral 3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

EE90004P-139 u Subministrament i col·locació de kit col·lector de 8+8 sortides, degudament connexionat i
col·locat dintre caixa metàl·lica encastada.

294,71 €

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

EED52211P-140 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model MMYMAP1801HT8 de
Toshiba per a sistemes de 2 tubs, , per a 30 unitats interiors màximes , de 50.4 kW de
potència tèrmica en fred i 56.5 KW en calor, de 25 kW de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 4 compressors inverter i fluid frigorífic R410Aa per a
tota la instalació, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal.lació, col.locada sobre estructura metàlica.

18.576,45 €

(DIVUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EEDE118BP-141 u Unitat interior, model MMUAP0151 de Toshiba tipus cassete per a d'equips de cabal variable
de refrigerant, 4.5 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou
soportació amb varilla roscada i perfil en c.

1.581,58 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EEDE118CP-142 u Unitat interior, model MMUAP0241H de Toshiba tipus cassete per a d'equips de cabal
variable de refrigerant, 7.1 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions
amb fluid frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada al fals
sostre.S'inclou soportació amb varilla roscada i perfil en c.

1.781,58 €

(MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EEDE118DP-143 u Unitat interior, model MMKAP0091MH de Toshiba tipus cassete per a d'equips de cabal
variable de refrigerant, 2.8 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions
amb fluid frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada al fals
sostre.S'inclou soportació amb varilla roscada i perfil en c.

1.385,00 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

EEDE118EP-144 u Unitat interior, model MMDAP0271MH de Toshiba tipus cassette de cabal variable de
refrigerant, 8 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 120 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada.S'inclou soportació amb
varilla roscada i perfil en c.

1.765,00 €

(MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

EEDE118FP-145 u Unitat interior, model MMUAP0181 de Toshiba tipus cassete per a d'equips de cabal variable
de refrigerant, 5.6 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou
soportació amb varilla roscada i perfil en c.

1.651,58 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EEDE118UP-146 u Unitat interior, model MMDAP0121BH de Toshiba per a cassette de cabal variable de
refrigerant, 8 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 120 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada.S'inclou soportació amb
varilla roscada i perfil en c.

1.465,00 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

EEK27A77P-147 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat
blanc, de 500x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

22,46 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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EEK71AA2P-148 u Reixeta d'aportació / extracció d'aire de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model AH-AF de
Trox.

26,89 €

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

EEK71AA3P-149 u Reixeta d'aportació / extracció d'aire de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 400x150
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model AH-AF de
Trox.

31,36 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EEKN1RK2P-150 u Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàlica,
de 1600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment.

512,65 €

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EEKN1RM0P-151 u Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàlica,
de 750x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment.Model AWG de Trox.

221,12 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EEKP4211P-152 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col.locada entre els conductes

149,71 €

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

EEM1212QP-153 u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a aportació d'aire en parking), trifàsic
per a 400 V de tensió, de 630 mm de diàmetre i 13500 m3/h de cabal màxim d'aire, mod.
CJBX-25/25-3,  col.locat

985,00 €

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

EEM1271FP-154 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 600 a 1200 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i tipus muntat al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i
silentblocks.Model CJBD-19/19 de Sodeco de baix nivell sonor.

345,22 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EEM1271LP-155 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió i 250 W, de 2000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i tipus muntat al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i
silentblocks.Model CJBD-3333 de Sodeco de baix nivell sonor.

698,75 €

(SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EEM3221CP-156 u Comporta antiretorn per a turbines exteriors totalment instalada per a conductes de
ventilació.

43,20 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

EEM3271PP-157 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i tipus muntat al fals sostre dels lavabos amb comporta antiretorn inclosa.
Model MIXVENT TD 100/125 de S&P o similar.

345,22 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EEM3371LP-158 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió i 250 W, de 2000 a 4000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i tipus muntat al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i
silentblocks.Model CJBR-1240-4/8T de Sodeco

1.687,00 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS)

EEM34231P-159 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi
(400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 630 mm de diàmetre i 13500 m3/h de cabal
màxim d'aire, mod. CJTHT-63-4T-2,  col.locat

1.211,14 €

(MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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EEU11113P-160 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

12,56 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EEU11114P-161 u Separador d'aire  de 1 1/4'', muntat 25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

EEU4U015P-162 u Dipòsit exp.24 l,planxa acer,membrana elàstica. 83,36 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EEU4U020P-163 u dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de d, col.locat roscat

145,36 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EEU5U002P-164 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de d, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C,
col.locat roscat

10,55 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EEU6U001P-165 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4'
de d, col.locat roscat

15,52 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EEU70002P-166 u Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques de potència 45 kW, amb plaques
de material AISI316 i juntes de NBR muntat sobre bancada i degudament connectat

561,39 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

EEUDU010P-167 u Regulador de velocitat per turbines d'aportació d'aire primari, alimentades a 24 V, conectades
al conducte i a la xarxa electrica , subjectades amb varilles i perfil quintela en c.Totalment
muntat.Model TLR 410.

130,25 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EEUDU01AP-168 u Comporta antiretorn per a conductes zones lavabos model MBR 350 de S&P, totalment
instalades i embocades a conductes d'extracció.Soportades amb brides.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

EEUEU045P-169 u Dipòsit acumulador tipus SICC 218E de 800 l. o similar, amb protecció catòdica , col.locat en
posició vertical i connectat

1.650,87 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

EEV21112P-170 u Termòstat ambient p/calef.,digital programable CM-61e, preu alt,p/munt.superf. 94,91 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EEV32501P-171 u Unitat de control composada per centraleta SMILE SDC7-21F, sonda exterior AF-20 per
M200 y EXCEL, sonda d'immersió per a M200, vàlvula de 3 vies V5013R1081 de 1 1/2 amb
motor incorporat, acuastat d'immersió L6188A2002i vàlvula de pressió diferencial, o similar,
tot connectat i en funcionament

654,47 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EEV32N01P-172 u Centraleta de regulació marca CLIBER-HONEYWELL mod. micronic 200R7426A2014, amb
rellotge programador per control de temperatura ambient, amb 2 sondes d'inmersió ,
degudament instal·lada i connectada

701,93 €

(SET-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EEV32N02P-173 u Quadre elèctric per al funcionament de tots els equips de la instal.lació d'energia solar.
segons esquema.

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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EEV41210P-174 m Cable d'interconexió 3x1'5 mm2 trenat i apantallat, per a interconexió d'equips i activació de
les turbines d'aportació y extracció en cas de funcionament dels equips de
climatització.Totalment conectat.

3,93 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EF110002P-175 u Armari per a colector SRSLIM, inclou connexió i suportació 210,17 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EF216211P-176 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

14,18 €

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EF218211P-177 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2'', segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

22,03 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

EF21A211P-178 m Mts. de tubería de acero negro sin soldadura DIN-2448 de 2 1/2´´ (DN65) sin calorifugar,
montado en instalación de agua de protección contra incendios, incluso p.p. de uniones y
accesorios roscados, soldados y/o ranurados, elementos de soportación, accesorios, medios
de elevación, mano de obra, prueba hidráulica, con acabado en esmalte color rojo
bombero.

31,89 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EF5253B2P-179 m Tub de coure semidur de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7,60 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EF5293B2P-180 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

10,25 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EF52A3B2P-181 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

EF52B3B2P-182 m Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou p/p de proteció
mecànica i anticorrosiva, elements auxiliars de fixació, passamurs i baines.

13,47 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EF5A42B1P-183 m Tub de coure semidur de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared amb abraçadera
metàlica.

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EF5A42BAP-184 m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EF5A42BBP-185 m Tub de coure semidur de 1/2'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

5,81 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

EF5A42BCP-186 m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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EF5A42BDP-187 m Tub de coure semidur de 7/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

8,11 €

(VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EF5A42BEP-188 m Tub de coure semidur de 1 1/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

9,14 €

(NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EF5A42BUP-189 m Tub de coure semidur de 1 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

12,00 €

(DOTZE EUROS)

EF8393E9P-190 u Conjunt de control per a cada circuit independent de terra radiant format per 1 vàlvula de 2
vias i sonda de temperatura ambient , per al control de cada un dels circuits. Totalment
instal·lat i funcionant.

142,35 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EFA18342P-191 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
amb grau de dificultat mitjà, mes accesoris muntatge,subjectat i conectat a unitats interiors i
baixants generals.

8,16 €

(VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EFB10012P-192 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

16,38 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EFB92A86P-193 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

EFB92A8AP-194 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

EFB92A8CP-195 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EFC14622P-196 m Tub de polipropilè a pressió de 20 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3,99 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EFC14629P-197 m Tub de polipropilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EFC15622P-198 m Tub de polipropilè a pressió de 25 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

EFC16523P-199 m Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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EFC17523P-200 m Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EFC17524P-201 m Tub de polipropilè a pressió de 50 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

10,89 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EFC17529P-202 u Subministre i col.locació d'accessoris per a tubs de polipropilè a pressió : Cotzes 90º ,Tes ,
Te reduida , reduccions, maneguets, cotzes 90º famella. per a canonades de
20,25,32,40,50,63,75,90 i de 110 mm de diàmetre, per a soldar, inclos abraçadora metàl. i
Pp. elem. munt/tubs. per a tota l'instal.lació de aigua freda, fluxometres i aigua calenta
sanirtaria segons esquema.

1.250,05 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

EFC19B22P-203 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

14,67 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EFK11003P-204 m Canalització soterrada de tub de polietilè preaïllat twin 63x10,4x2 tipus Ecoflex Varia Twin,
inclou excavació de la rasa, capa de sorra fina, disposició del tub al fons de la rasa i
cobriment.

98,88 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EFQ38552P-205 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de
diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

EFQ38559P-206 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 16mm de
diàmetre, de 20mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EFQ38652P-207 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub d'1´´
de diàmetre, de 20 de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EFQ38752P-208 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub
d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EFQ38852P-209 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub
d'1´´1/2 de diàmetre, de 20 de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

9,01 €

(NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

EFQ7A532P-210 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 1/4´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EFQ7A53AP-211 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 3/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EFQ7A53BP-212 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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EFQ7A53CP-213 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 5/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

EFQ7A53DP-214 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica acabat amb planxa d'alumini en la seva part
exterior, per a tub de 7/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment, per a  l'interconexionat de coure d'exterior.

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

EFQ7A53EP-215 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica , acabat amb planxa d'alumini en la seva part
exterior , per a tub de 1 1/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment, per a  l'interconexionat de coure d'exterior.

26,82 €

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

EFQ7A53TP-216 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica , acabat amb planxa d'alumini en la seva part
exterior , per a tub de 1 3/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment, per a  l'interconexionat de coure d'exterior.

29,82 €

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

EFQ80003P-217 pa Protecció de les canonades de la sala de màquines mitjançant recubriment amb xapa
d'alumini de 0,6 mm de gruix amb part proporcional d'accesoris i peçes especial, totalment
instal.lat

965,00 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

EG112592P-218 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons
esquema unesa número 9 i muntada superficialment

253,28 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

EG130002P-219 u Quadre de protecció i comandament format per un Cofret G IP55 Prisma Plus G de 19
mòduls 1.050 mm d'alçada per 555 mm d'amplada , porta plena IP55 , repartidors Polybloc,
tapes perforades, inclos elements del sistema Prisma Plus G necesaris per a el muntatge i
connexionat de tots els elements , rotulació amb plaques gravades i etiquetatge de les lìnies
. Segons esquema elèctric unifilar .

587,69 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EG130004P-220 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material aillant 860x486x109 mm, amb
porta transparent i pany amb clau , per a 4 files de 72 mòduls 18 mm , mòduls , totalment
equipat per el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 18 de
MG , inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades i etiquetatge de les
lìnies.

262,12 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EG130005P-221 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material aillant 660x486x109 mm, amb
porta transparent i pany amb clau , per a 3 files de 54 mòduls 18 mm , mòduls , totalment
equipat per el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 18 de
MG , inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades i etiquetatge de les
lìnies.

136,56 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EG130006P-222 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 600x550x170 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 3 files de 72 mòduls 18 mm , totalment equipat per el
montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos
connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

224,12 €

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

EG130007P-223 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 750x550x148 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 4 files de 96 mòduls 18 mm , mòduls , totalment equipat per el
montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos
connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

353,56 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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EG130010P-224 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material aillant 510x486x109 mm, amb
porta transparent i pany amb clau , per a 2 files de 26 mòduls 18 mm , mòduls , totalment
equipat per el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 18 de
MG , inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades i etiquetatge de les
lìnies.

99,67 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EG134801P-225 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 450x550x170 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 2 files de 48 mòduls 18 mm , totalment equipat per el
montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos
connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

157,67 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EG134901P-226 u Quadre general de protecció i comandament (Planta Baixa Q.D.G) : format per un armari
Prisma Plus G de 27 mòduls 1.530 mm d'alçada per 600 mm d'amplada amb passadis lateral
de 305 mm, porta transparent per a l 'armari i porta plena per a el passadis, joc de barres
Powerclip 250A, repartidors Polybloc, tapes perforades , inclos elements del sistema Prisma
Plus G necesaris per a el muntatge i connexionat de tots els elements , rotulació amb
plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies . Segons esquema elèctric unifilar ..

905,37 €

(NOU-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EG151512P-227 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i
muntada superficialment

10,77 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

EG160012P-228 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 155x110x74 mm, amb grau de protecció
estanca, muntada superficialment

15,69 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EG161411P-229 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal i
encastada

13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EG1N0010P-230 u Mòdul de comptadors elèctrics esquema TMF10 amb comptador multifunció ,trafos 200/5 ,
amb ICPM de 400A regulat a 200A , nucli toroidal amb relè diferencial retardat , bases DIN
3, fusibles de 315A , muntat superficialment

3.878,22 €

(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EG1N0022P-231 u Mòdul de comptadors elèctrics esquema TMF-1 amb comptador multifunció, amb ICPM de
4x20A, nucli toroidal amb relè diferencial retardat , bases DIN 0, fusibles de 63A , muntat
superficialment

1.688,00 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)

EG1N380FP-232 u Embarrat general per a una centralització de comptadors formada per 5 subministres (1 T-20
i 4 T-2 )  i una potencia total instal.lada de 103 kW , muntat

1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

EG21271JP-233 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EG21281JP-234 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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EG221611P-235 m Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 29 amb grau de resistència al
xoc 5 i encastat

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EG222711P-236 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EG222811P-237 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

EG222911P-238 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,09 €

(UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

EG23E815P-239 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

4,01 €

(QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

EG242602P-240 m Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 29 i muntat
superficialment

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EG2A1A02P-241 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 55x130 mm amb separador i muntada
superficialment (Mod. TK02103/9 ) de SIMON o equivalent

22,75 €

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

EG2B0012P-242 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x200 mm, amb tapa i muntada superficialment 20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EG2B1102P-243 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x300 mm, amb tapa i muntada superficialment 25,83 €

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

EG2D0010P-244 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 60x200 mm d'amplària ,  fixada amb suports 15,52 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EG2D950AP-245 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 60x300 mm d'amplària , amb separador i
fixada amb suports

17,67 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EG2DA80AP-246 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer electrocincat, de 106 x 400 mm d'amplària, fixada amb
suports

26,58 €

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

EG2DU080P-247 m Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques 6,25 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EG2JMA22P-248 u Minicolumna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares útils, amb una alçària de 310 mm,
col.locada (Mod. ALK726/8) de SIMON o equivalent

95,20 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)
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EG2M3161P-249 u Caixa de lloc de treball per a 6 mecanismes de tipus universal, sense els mecanismes,
inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament ( Mod. SBC300 o SC300/9 ) de
SIMON

25,23 €

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

EG310001P-250 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 4x35 mm2, col.locat en safata

29,32 €

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

EG310010P-251 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, de
secció 3x4mm2, col.locat en tub

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EG31E306P-252 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EG31E406P-253 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EG31E506P-254 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x2.5 mm2, col.locat en tub

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EG31E606P-255 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x4mm2, col.locat en tub

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EG31N306P-256 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció5x6 mm2, col.locat en tub

7,24 €

(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

EG31N406P-257 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EG329306P-258 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CENTIMS)

EG329406P-259 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x4 mm2, col.locat en tub

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EG33430AP-260 m Tub reflex de 25 mm, per aïllament del cablejat d'interconexió entre unitat interior i exterior,
totalment muntat i enquestat.

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EG380902P-261 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

EG410001P-262 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 'MG'' C60N

45,32 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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EG410002P-263 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 'MG'' C60N

52,32 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EG410010P-264 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 250 A d'intensitat nominal, , tetrapolar (4P), de 36 KA
de poder de tall  amb bloc de relè tèrmic TM 200A  ''MG''  NS250-N

681,37 €

(SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EG410012P-265 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat nominal, , tetrapolar (4P), de 36 KA
de poder de tall  amb bloc de relè tèrmic TM 100A  ''MG''  NS160-N

266,37 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EG415A99P-266 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

16,65 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EG415A9BP-267 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EG415A9FP-268 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 'MG'' C60N

27,70 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

EG415DJDP-269 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

48,66 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EG415DJKP-270 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

122,56 €

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

EG420009P-271 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, superinmunizats ( S.I) de desconnexió fixe instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

101,78 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EG42129DP-272 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

28,36 €

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

EG4242JHP-273 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

88,65 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EG4243JDP-274 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

98,95 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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EG4243JKP-275 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

129,07 €

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

EG470001P-276 u Interruptor manual de 125A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió ''MG'' INS 125

83,85 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EG47U010P-277 u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EG47U020P-278 u Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

50,53 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EG47U030P-279 u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

61,32 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EG4R0012P-280 u Maniobra d'enllumenat formada per un contactor 4P 25A un rellotge astronomic SECELUX ,
montat a quadre.

95,00 €

(NORANTA-CINC EUROS)

EG4R34B2P-281 u Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a quadre 58,55 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EG4R34B3P-282 u Minuter d'escala MIN 230 VCA regulable de 1 a  7 minuts  muntat a quadre 32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

EG521811P-283 u Voltímetre de ferro mòbil de corrent altern, de 500 V de mesura màxima, de 48x48 mm, amb
escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari

30,88 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EG541331P-284 u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, per a mesurar intensitats des de 1 fins a 15 A,
de 96x96 mm, d'escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari

32,91 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EG611031P-285 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada 1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EG621193P-286 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EG621G93P-287 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, de muntatge
superficail

10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EG621J93P-288 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat

11,62 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

EG631153P-289 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
serie  LS990 ''Jung'' , preu alt, encastada

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
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EG641177P-290 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
alt, encastat

11,97 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EG675213P-291 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, amb bastidor
per a caixa universal, preu alt, col.locat

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

EG675223P-292 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements, amb
bastidor per a caixa universal, preu alt, col.locat

8,61 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

EG6P0012P-293 u Presa de corrent industrial amb 4 bases Schuko 10/16 250V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309, amb grau de protecció de IP-54, col.locada

42,37 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EG6P2262P-294 u Presa de corrent industrial amb 2 bases Schuko 10/16 250V + 1 base 3P+T, de 16 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309, amb grau de protecció de IP-54,
col.locada (Ref. 17911-35) de SIMON o equivalent

61,23 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EG731182P-295 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

48,63 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EGA12522P-296 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment 18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

EGD1421EP-297 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

21,52 €

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

EGDZ1102P-298 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col.locat superficialment

19,38 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EH210010P-299 u Increment per  regul.lació de reactancia electrònica per a 3/4 làmpades (HF-R) 62,40 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EH210011P-300 u Regulador en funció de la llum diurna (Mod. Luxsense) de PHILIPS o equivalent 19,20 €

(DINOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

EH217921P-301 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini i 3 tubs fluorescents TL5 de 24 W/840 HF-P D6,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF i encastada a cel ras de fibra
mineral  (Mod. TBS630 REF.59238100 ) o equivalent.

185,93 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EH2D0001P-302 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions
d'encastament de 239 mm de diàmetre i 122 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau
de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada (Mod. FBS 120 ref.66203900) de
PHILIPS o equivalet.

75,08 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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EH2D5A42P-303 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions
d'encastament de 239 mm de diàmetre i 122 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau
de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada (Mod. FBS 120 ref.66201500) de
PHILIPS o equivalet.

69,48 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EH32U010P-304 u Aplic amb làmpada vm de 50 W, model WALLPACKETTE '' Carandini'' muntat
superficialment

202,08 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

EH612325P-305 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

107,56 €

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EH614531P-306 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades
de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de
200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un
grau de protecció IP 425, col.locat superficialment

61,75 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EHB17254P-307 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

44,68 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EHB17354P-308 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 58 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

56,23 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EHP40010P-309 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HPI 250 W, equip integrat al cos,
alimentació a 230 V, campana de planxa d'alumini , muntat superficialment (Mod. HPK 150
bu/745 amb P-WB + GPK 150R ref. 14271500+ 14302600) de PHILIPS  o equivalent.

205,66 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EHP428F1P-310 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HPI 400 W, equip integrat al cos,
alimentació a 230 V, campana de planxa d'alumini , muntat superficialment (Mod. HPK 150
bu/745 amb P-WB + GPK 150R ref. 14272200+ 14302600) de PHILIPS  o equivalent.

212,86 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EJ13B113P-311 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <=45 cm, de color blanc, preu mitjà,
col.locat amb suports murals

19,79 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EJ14B21PP-312 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
alt, col.locat penjat en paret amb suports metàl.lics  connectat a la xarxa d'evacuació

154,48 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EJ16B21BP-313 u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom

137,42 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

EJ23U010P-314 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda,
encastada

68,19 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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EJ24812CP-315 u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´, i colze d'enllaç a
l'alimentació mural

140,95 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

EJ2ZA121P-316 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a
maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

EJ2ZE131P-317 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EJ331151P-318 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

14,49 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EJ33B14FP-319 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1´´ amb enllaç de d 25 mm, soldat a un
ramal de plom

13,38 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EJ43U010P-320 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques

34,57 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EJA24312P-321 u Acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, preu superior, col.locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

194,12 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EJM11401P-322 u Formació d'escomesa i col·locació de comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades, connectat a una bateria o a un ramal

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

EK24311NP-323 u Comptador d'aigua freda per a un diàmetre de 2'', verificat amb els seus accessoris,
totalment instalat

680,76 €

(SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EK246316P-324 u Subministrament i col·locació de comptador de designació G-4 segons UNE 60510 amb
connexións per a roscar de diàmetre 1'', de 6 m3/h (n), com a màxim, de parets deformables i
muntat entre tubs. Inclou p/p d'accessoris de suport i connexió.

359,09 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

EK616000P-325 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició de
tub de polietilè de 32 mm de diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11 segons UNE 53-333 a
tub d'acer de 1'', amb enllaç monobloc, beina de protecció d'acer inoxidable i reblert de resina
de poliuretà

67,29 €

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

EKK15001P-326 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 10x10 cm, fixada mecànicament 7,53 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EKK15231P-327 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 20x30 cm, fixada mecànicament 11,37 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EL66217HP-328 u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana

14.337,27 €

(CATORZE MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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EM110012P-329 u Detector de fums modelo FIRERAY 50R de feix de llamps projectats inclòs mòdul de
comunicació amb la central totalmente instalado incluyendo mano de obra y medios de
elevación.

795,00 €

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

EM111015P-330 u Detector de fums optic  0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat superficialment 67,83 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EM112055P-331 u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment 28,03 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)

EM120010P-332 u Aislador de linea inclòs  base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. 65,90 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EM121639P-333 u Central de detección de incendios modular ID3000 de la marca NOTIFIER, microprocesada y
algorítmica autoprogramable con capacidad de hasta 8 lazos de 99 detectores + 99 módulos
monitores analógicos (entrada) o control (salida), hasta un total de 198 puntos identificables
individualmente por lazo.Pantalla LCD retroiluminada, salida serie RS-232 y RS- 485 para
conexión de repetidores remotos, Fuente de alimentación y espacio para 2 baterías. inclòs
muntatge, programació i posta en servei.

5.666,00 €

(CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)

EM131067P-334 u Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre continu, polsant o bitonal,
alimentada directament del llaç o separadament i sincronitzable, inclòs base de connexionat .
norma EN54 part 3, inclòs base fijación  muntada a l'interior

137,60 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EM133067P-335 u Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada
a exterior

68,90 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EM141002P-336 u Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre. incorpora un disp. Switch de 7
segments per a configuració d'una direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd
indicador d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2 Ref. Plana Fàbrega, inclòs base
per a muntatge , muntat superficialment

67,00 €

(SEIXANTA-SET EUROS)

EM150010P-337 u Mts. de tubo eléctrico de PVC rígido, diámetro 20 mm, roscado por sus extremos, con
elementos de soportación, p.p. de cajas de registro y derivación, uniones, manguitos y
accesorios, medios de elevación y mano de obra.

6,04 €

(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EM150011P-338 u Mts. cable manguera apantallada de cobre de 2 x 1,5 mm2 rojo/negro trenzado para
interconexión de elementos en bus de datos sistemas de detección de incendios analógicos,
totalmente instalado, incl. p.p. de medios auxiliares, mano de obra.

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EM23134RP-339 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb
armari, muntada superficialment a la paret

356,84 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EM31261JP-340 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

46,68 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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EM31351JP-341 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

119,06 €

(CENT DINOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

EM91102RP-342 u Parallamps Nornalitzat PDC ELECTROATMOSFERIC mod. E-13 d'acer inoxidable AISI 316,
inclos peça adaptació de llautó D. 1 1/2'' per enllaç de captadora i mastil , Màstil d'acer
galvanitzat de 6 m. d'alçada i D.1 1/2'', 31 ml de cable de coure electrolitic de 50 mm2 de
secció , 7 unt. Abraçaderes de llautò M-12 guia-cable, per a la xarxa conductora, Maneguet
d'unió cable de llautó per comprovació de la instal.lació , 3 electrodes de llança d'acer
courejat i 2000 mm de llargaria , Troneta de registre de PVC , Tub de protecció de 3m,
terminales de connexió, Barra equipotencial de terres, comptador d'impols Mod. RM per a
exteriors , totalment muntat

2.605,18 €

(DOS MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EMD119C6P-343 u Detector doble tecnologia 15* 12 m, muntat superficialment a la paret 157,37 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EMD12QE6P-344 u Detector d´infraroigs lineal de 12-24 M i 40 M cortina , muntat superficialment a la paret 238,37 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EMD21102P-345 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment 24,20 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

EMD31110P-346 u Central de seguretat antirobatori 8/Z ampliable. 24/z s/transmisor 2 Areas +1 comuns 1,
amb Transmisor endollable RTC ,2 Expansor de 8 zones , inclos Bateria 12V 6,5 Ah
,muntada a l´exterior, inclos posta en marxa i programació dels equips

781,00 €

(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS)

EMD43008P-347 u Sirena interior piezoelèctrica SPI montada paret 57,26 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

EMD43208P-348 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l´obertura de la tapa i la separació
de la paret, muntada a l´exterior

99,05 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

EMD62423P-349 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat en tub 4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

EMDW100DP-350 u Teclado leed amb tapa lateral, muntat a paret 194,04 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EMOB0001P-351 u Subministrament i col·locació de cadira de rodes, model INFOR 221R de la casa Sillon Sur o
similar

178,40 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EMOB0002P-352 u Subministrament i col·locació de cadira apilable, model 14F de la casa Sillon Sur o similar 77,65 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EMOB0003P-353 u Subministrament i col·locació de cadira vista, model 44F de la casa Sillon Sur o similar 98,00 €

(NORANTA-VUIT EUROS)

EMOB0004P-354 u Subministrament i col·locació de cadira de rodes amb braços, model SELEC EXECUTIVA
9315 de la casa Sillon Sur o similar

490,30 €

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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EMOB0005P-355 u Subministrament i col·locació de cadira vista, model VARIUS de la casa Casas o similar 120,00 €

(CENT VINT EUROS)

EMOB0006P-356 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x77 cm, de la casa Forma5 o
similar

158,60 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EMOB0007P-357 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x145 cm, de la casa Forma5 o
similar

230,20 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

EMOB0008P-358 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x199 cm, de la casa Forma5 o
similar

297,60 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EMOB0010P-359 u Subministrament i col·locació d'armari de fusta, de 90x43x145 cm, de la casa Forma5 o
similar

676,50 €

(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EMOB0011P-360 u Subministrament i col·locació d'armari de fusta, de 90x43x199 cm, de la casa Forma5 o
similar

849,00 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)

EMOB0013P-361 u Subministrament i col·locació de buc amb rodes, model VENEZIA sèrie clàssic de la casa
Forma5 o similar

170,52 €

(CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EMOB0014P-362 u Subministrament i col·locació de buc amb rodes, model FORNOVA sèrie clàssic de la casa
Forma5 o similar

350,82 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EMOB0015P-363 u Subministrament i col·locació de taula de reunions ''lados curvos'' de 240x120 cm, model
NIZA1 sèrie clàssic de la casa Gordiano o similar

1.139,90 €

(MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EMOB0016P-364 u Subministrament i col·locació de taula de menjador de 140x140 cm, de la casa Forma5 o
similar

160,00 €

(CENT SEIXANTA EUROS)

EMOB0017P-365 u Subministrament i col·locació de taula amb revister de 57x45 cm, model KIOSK de la casa
Mobles o similar

90,00 €

(NORANTA EUROS)

EMOB0018P-366 u Subministrament i col·locació de taula de 180x180 cm, model FORNOVA sèrie clàssic perfil
recte de la casa Forma5 o similar

147,40 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EMOB0020P-367 u Subministrament i col·locació de taula de roure decapat de 250x197 cm, model ROURE de la
casa Gordiano o similar

1.372,90 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EMOB0021P-368 u Subministrament i col·locació de taula rodona de d.125 cm, model NIZA1 de la casa
Gordiano o similar

725,40 €

(SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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EMOB0022P-369 u Subministrament i col·locació de taula rodona de reunions de d.125 cm, de la casa Gordiano
o similar

209,50 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EMOB0024P-370 u Subministrament i col·locació de taula rodona de reunions de 12 mòduls de 120 cm, de la
casa Forma5 o similar

960,00 €

(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)

EMOB0026P-371 u Subministrament i col·locació de moble de recepció 2 segons plànols 2.059,35 €

(DOS MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EMOB0027P-372 u Subministrament i col·locació de taquilla metàl·lica de 30x50x180 cm, model gama
ST-SERIE2 de la casa Aluinter o similar

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

EMOB0028P-373 u Subministrament i col·locació de banc de vestuari doble amb suport de perxes, de la casa
Altimiras o similar

654,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

EN11A324P-374 u Suministro y colocación de Válvula de mariposa 2 1/2´´ , con palanca manual de 10
posiciones PN 16 .(BOAX) con final de carrera, colocada con p.p. de accesorios, incluyendo
medios auxiliares y mano de obra.

187,78 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EN313427P-375 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

15,37 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EN314327P-376 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EN315327P-377 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

18,06 €

(DIVUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

EN317327P-378 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

33,12 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EN318327P-379 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EN318427P-380 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

47,89 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EN319327P-381 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

62,49 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EN719456P-382 u Vàlvula de regulació de tres vies model V5013r1065 de 2'' 1/2 o similar amb joc de ràcords
inclos

503,20 €

(CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
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EN719459P-383 u Motor per a vàlvula de tres vies mod. ML6420A3023, inclosa sonda i trafo.Totalment
instal3lat.

489,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS)

EN81A324P-384 u Conexión de la red de incendios incorporando valvula de retención y brida normalizada de
compañia de aguas a la arqueta de entrada de agua de la red de abastecimiento publico.

502,00 €

(CINC-CENTS DOS EUROS)

EN8363E7P-385 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i muntada superficialment

34,12 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EN8393E7P-386 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i muntada superficialment

63,10 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

EN915327P-387 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de
PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

120,82 €

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

ENC11030P-388 u Vàlvula d'equilibrat roscada de d =1 1/4 de diàmetre nominal , fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal.lada i ajustada

88,98 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

ENE18200P-389 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i
muntat roscat

48,59 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

ENE29300P-390 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

88,48 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

ENG1U040P-391 u Vàlvula de pas de gas de 22 mm de DN, amb connexión rosca gas famella G 1/2'' i junta
plana mascle , amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

17,18 €

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

ENL19226P-392 u Bomba de calefacció tipus Grundfos UPS 25/60 o similar, muntada entre tubs, amb els seus
ràcords inclosos.

702,82 €

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

ENL1B6F5P-393 u Bomba acceleradora Grundfos UPS25-80 o similar, degudament connectada 543,77 €

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

EP111201P-394 u Antena UHF digital mod. Diana Plus 16 db de ganancia + antena de f.m. omnidireccional
mod. AN-02, base de torreta empotrar triangular+ tramo de torreta superior a 2.5 m. d'alçada
, amb cargols per fixació + Màstil de 3 m galvanitzat, inclos part proporcional de cablejat i
posta en marxa,

472,80 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EP122704P-395 u Equip d´amplificació Multibanda SAB-404, amb 4 entrades BI / FM/ VHF , amb un nivell de
sortida de 117 db , inclos part proporcional de cablejat i posta en marxa , muntat en armari
tancat

316,75 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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EP132103P-396 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
muntada superficialment mod. DES-212

13,54 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EP141005P-397 u Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada mod. BIF-01 14,49 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EP151006P-398 m Conductor coaxial d´atenuació normal, col.locat en tub 5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EP211224P-399 u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret
de conversació i muntat en armari tancat

451,35 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EP221B25P-400 u Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, de 12 polsadors, en 2
columnes i encastada

283,84 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EP24220AP-401 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig, encastat a la
porta amb funda

120,87 €

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

EP251307P-402 u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de conversació amb placa de
carrer i central de consergeria, muntat a la paret

51,18 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EP261115P-403 u Caixa de derivació per comunicació només telefònica, amb 1 derivació, per a 1 aparell
d'usuari servit i encastada

41,64 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EP271203P-404 m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i
col.locat en tub

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EP271C03P-405 m Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un i
col.locat en tub

5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EP434610P-406 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
col.locat sota tub o canal

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EP732452P-407 u Certificació  ISO 11801 CAT.6 6,00 €

(SIS EUROS)

EP7382D3P-408 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

18,63 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EP742B68P-409 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 2000x600x800 mm,amb entrada de cables,
gues passacables, 128 connectors cat 6 utp slim de infra+ de 8 pins , 6 panels 19'' 24 ports
utp , panel 19'' guia latiguillos 1U frontal, 128, panel telefonic 19'' 48 ports plans, latiguillos
RJ45 cat 6 L=1m, porta amb vidre securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, equipat
amb bateria d´endolls , col.locat superficialment  VDA HIMEL 42U. Totalment connectat .

3.147,00 €

(TRES MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS)
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EP7E1E00P-410 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació
a 240V, col.locat i connectat

420,22 €

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

EPD11151P-411 u Caixa de registre d'enllaç per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb
aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150 mm, muntada
superficialment

151,29 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EPD2A1D1P-412 u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat
superficialment

187,01 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

ESTRUP-413 u Estructura metàlica per a soportació unitats exteriors totalment instalada. 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

F219TALLP-414 m Tall amb serra de disc de 3-4 cm de gruix, en qualsevol tipus de paviment 3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

F2211020P-415 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

F221AA20P-416 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, inclosa part proporcional de roca i enderroc de possibles serveis o estructures
existents

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

F221AEM1P-417 m3 Excavació manual de rases 48,87 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

F2226A22P-418 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F222KA20P-419 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics

11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

F226170FP-420 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació interior,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

F226EXT1P-421 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació exterior,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

4,81 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

F227500FP-422 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,07 €

(QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

F227F00FP-423 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F227PER1P-424 m2 Repàs i perfilat manual de talús, inclosa l'enretirada de pedres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obra

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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F227R00FP-425 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F228510FP-426 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,27 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

F2285B0FP-427 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

28,26 €

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

F228A10FP-428 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,27 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

F228SAU4P-429 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló fins 30-35 cm, per sobre la
canonada, així com la col·locació de cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè
de 125 mm de diàmetre

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

F228SAU5P-430 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló fins 20-25 cm, per sobre la
canonada, així com la col·locació de cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè
de 90 mm de diàmetre

7,85 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F228SAU6P-431 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló fins 20-25 cm, per sobre la
canonada, així com la col·locació de cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè
de 63 mm de diàmetre

7,85 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F241A263P-432 m3 Transport interior de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 2 km

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

F2424266P-433 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

F2424267P-434 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs manteniment d'abocador

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

F242CAN1P-435 m3 Cànon d'abocador de runes 10,00 €

(DEU EUROS)

F6700317P-436 u Fussible cuchilles tamany 2 315 4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F6753271P-437 u Cuchilla seccionadora T-0 250 2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

F6753334P-438 u Termometre per trafo - connexió 138,00 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS)
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F6753336P-439 u Candau 50x8 aparamenta exterior 26,39 €

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

F6753337P-440 u Candau 50x5 aparamenta exterior i interior 17,33 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F6753338P-441 u Candau 25x5 armari e instal.lació 15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

F6A1L436P-442 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat
de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

22,08 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

F6A1POR1P-443 u Subministrament i col.locació de porta metàl.lica corredera per a pas de vehicles, segons
plànols, inclosa part proporcional delements d'ancoratge, guies, muntants, etc..., totalment
acabat segons indicacions de la direcció facultativa

3.550,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

F6A1TAN1P-444 m Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica amb perfils d'acer galvanitzat, segons
plànols, inclosa part proporcional d'obra civil, fonamentacions, elements d'ancoratge, etc,...,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

190,00 €

(CENT NORANTA EUROS)

F922101JP-445 m3 Subbase de sauló d'aportació interior de l'obra amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

F931201JP-446 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,30 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

F9365H11P-447 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

70,74 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F96512DDP-448 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

23,65 €

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

F965A6DDP-449 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

26,23 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

F9715L11P-450 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

72,40 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

F97422A9P-451 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,61 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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F9916415P-452 u Escossell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x8
cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

69,83 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F9E13204P-453 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

21,63 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F9G1D2G5P-454 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic

80,82 €

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F9H12114P-455 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

49,65 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

F9H18114P-456 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

48,67 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

F9J12X50P-457 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

F9J13K40P-458 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

FAIGUA09P-459 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de 125 mm de
diàmetre (PN-16) amb brides, inclòs eix d'accionament fix i trampilló, arqueta registrable i
tapa de fosa dúctil

833,57 €

(VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FAIGUA10P-460 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de 100 mm de
diàmetre (PN-16) amb brides, inclòs eix d'accionament fix i trampilló, arqueta registrable i
tapa de fosa dúctil

570,42 €

(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FBT00003P-461 u Subministrament i col.locació d'armari d'acer inoxidable tipus ari-10 de la casa arelsa o
similar, totalment acabat

815,00 €

(VUIT-CENTS QUINZE EUROS)

FCON0001P-462 u Connexió de col·lector projectat a endegament de pluvials existent, totalment acabada
segons indicacions de la direcció d'obres

210,00 €

(DOS-CENTS DEU EUROS)

FCON0002P-463 u Connexió de col·lector projectat a xarxa existent, totalment acabada segons indicacions de la
direcció d'obres

180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)

FCUB0001P-464 m2 Subministrament i muntatge de coberta sandwich formada per:
- Perfil inferior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer galvanitzat i acabada
Policolor.
- Omegas separadores en xapa d'acer galvanitzat d'1 mm d'espessor.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Perfil superior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer galvanitzat i acabat
Policolor.

35,07 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
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FCUB0002P-465 m2 Subministrament i muntatge de lluernaris en coberta sandwich formada per dues plaques
translúcides (transparent i blanc), del mateix perfil de coberta (R4-44/1000) realitzades en
poliéster protegides mitjançant Gel-Coat, totalment acabat i muntat

53,31 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FCUB0003P-466 m Subministrament i muntatge de remat de cumbrera en xapa d'acer galvanitzat i acabat
Policolor, de 0,6 mm d'espessor i 500 mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat

14,62 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FCUB0004P-467 m Subministrament i muntatge de canal sandwich interior formada per:
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm d'espessor i 1000 mm de
desenvolupament.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm d'espessor i 1000 mm de
desenvolupament.
- Remat de subjecció de tancament interior.
La unió entre peces serà mecànica i el segellat amb silicona, totalment acabat i muntat

68,65 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FCUB0005P-468 u Subministrament i muntatge d'embocadura cònica d'acer galvanitzat de 120 mm de diàmetre
i morrió galvanitzat, totalment acabat i muntat

29,92 €

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

FCUB0006P-469 m Subministrament i muntatge de remat de coronació en xapa d'acer galvanitzat i acabat
Policolor de 0,6 mm d'espessor i 600 mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat

16,47 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FCUB0007P-470 m2 Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de xarxes de protecció horitzontal, en panys de
dimensions ajustats als forats a protegir, de poliamida d'alta tenacitat 6.6 amb llum de malla
100x100 mm, diàmetre del fil de 4,5 mm i corda de tancament perimetral de 14 mm de
diàmetre, resistència de ruptura de 3000 KN i de conformitat amb la Norma Europea
NE1263-1, totalment acabat i muntant

8,43 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FCUB0008P-471 m Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de barana de protecció de coberta composada per
anclatge tipus Combi-Flex invertit, suport tipus Combisafe formant una pantalla vertical, xarxa
amb un cable en la part superior, totalment acabat i muntat

15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FD5J5398P-472 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

149,97 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

FD5KKF0EP-473 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

60,07 €

(SEIXANTA EUROS AMB SET CENTIMS)

FD5Z3K35P-474 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8
mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

40,98 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FD5ZAKFJP-475 u Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

108,33 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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FD5ZJJJ5P-476 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil, tipus Delta 80 de la casa Benito o
similar, classe C-250, amb marc h = 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

118,64 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FD75PVC2P-477 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN4, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de
gruix i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment
col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FD75PVC3P-478 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de
gruix i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment
col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

44,38 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

FD75PVC4P-479 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm
de gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

44,87 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

FD75PVC5P-480 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm
de gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

59,93 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

FD75PVC6P-481 m Claveguera de tub de PVC de 630 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN4, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm
de gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

98,72 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FDB17680P-482 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m 31,97 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

FDD1A099P-483 m Paret per a pou circular de D=90 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

82,99 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FDD26529P-484 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

217,17 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FDDZ3179P-485 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus ADA-400 de la casa Cofunco o
similar, de D 60 cm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

155,30 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FDDZCED4P-486 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

163,09 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

FDDZS005P-487 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,00 €

(SETZE EUROS)
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FDEC0001P-488 u Subministrament i col·locació de separador d'hidrocarburs de polietilè amb decantador i
cèl·lula coalescent, classe I de 3 l/s, inclosa presa de mostres de 100 litres de polietilè,
alarma de nivell d'hidrocarburs per a separadors d'acer i polietilè i decantador-dessorrer de
2000 litres de polietilè, de la casa Simop o similar, totalment acabat

6.225,00 €

(SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

FDG22160P-489 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160 mm i dau de
recobriment de 60x35 cm amb formigó HM-20/P/20/I

24,70 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FDG26160P-490 m Canalització amb sis tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160 mm i dau de
recobriment de 60x80 cm amb formigó HM-20/P/20/I

62,90 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FDK2A6F3P-491 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

95,98 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FDKZHJB4P-492 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

91,47 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FE000001P-493 u DOP 5 % 4.751,53 €

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

FE000002P-494 u Avantprojecte 538,07 €

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

FE000003P-495 u Tramitació (120 Euros) + permisos (7,11%) 4.342,92 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FE000005P-496 u Laboratori electrotècnic 781,32 €

(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FE000007P-497 u Complement obra civil 360,60 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FE000022P-498 u Legalització 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

FE000055P-499 u Motorització 1.382,94 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FE000077P-500 u Complement obra civil 811,35 €

(VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FE000777P-501 u Insonorització 700,00 €

(SET-CENTS EUROS)

FEAE3010P-502 u Armat triangular 1 C gelosia fins 4500 - 2,00 m - (A-B) 238,29 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FEAG1033P-503 u Senyalització recolzament metàl·lic FECSA-ENDESA 7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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FEAG1043P-504 u Complement senyalització aparell maniobra FECSA-ENDESA 5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FEAH1310P-505 u Electrode i pat recolzament metàl·lic pública concurrència 561,20 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

FEAH1400P-506 u Baixada pat ap.metàl·lic 12 m amb aparamenta/conver 129,88 €

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

FEAH1410P-507 u Complement ml baixada pat ap. metàl·lic amb apar/conver 6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FEAH1600P-508 u Conjunt per pica de més 133,28 €

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

FEAJ1025P-509 u Seccionador III 36 KV 2.250,03 €

(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

FEAK1015P-510 u Conversió aèria-soterrada 1 C línia passant 1.230,45 €

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

FEAK1028P-511 u Llosa formigó c-mallasso i pintura aïllant 1.283,06 €

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

FEAK1035P-512 u Suplement conjunt parallamps 25 KV 156,30 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FECC1230P-513 m Estesa simple 3C 3x1x240 - 1x150 42,53 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FECH1010P-514 u Caixa de seccionament LSBT 180,38 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

FECH1030P-515 u Connex. PAT caixes i armaris distribució LSBT 95,52 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FECH2030P-516 u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm² 38,90 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FECJ2022P-517 m Rasa 2 C BT ap.mixta-calz.-sorra- morter asf. 111,27 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

FECJ9201P-518 m Enretirada continuada i aportació de terres rasa BT 18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FECV1000P-519 u Cata localització serveis BT 92,78 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FECV1200P-520 u Marcar, mesurar, i confec. plànol sup. 15 m - equip - 246,42 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FEDC2022P-521 m Estesa en tubular 2C 240 mm² AL 18-30 KV 76,35 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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FEDF1105P-522 u Arqueta poliéster a 11,5 m calçada a./ tapa fossa 771,16 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FEDJ2424P-523 m Rasa 2C MT ma-calz-3 t form.- morter asf 245,41 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

FEDJ9200P-524 m Enretirada continuada i aportació de terres rasa MT 16,42 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FEDV1000P-525 u Cata localització serveis MT 92,78 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FEFA2101P-526 u Terminació pont MT 36 KV endoll/endoll recta (Traf) 598,55 €

(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FEFC1000P-527 u Electrodo 2 m complet posta a terra 32,10 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

FEFC1100P-528 m Cable terra aillat en rasa 0,3x0,5 m 31,45 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FEFC1120P-529 m Cable terra nu en rasa 0,3x0,5 m 30,36 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FEFE1903P-530 u Instal.lació ICC en cable subt MT 732,82 €

(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FEFG1440P-531 u Instal.lació antivibradors trafo 1560 a 2480 KG 537,17 €

(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FEFG1698P-532 u Trafo potència 400 KVA/36/25/B2 + 10 6.445,00 €

(SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

FEFH1000P-533 u Plaques indicat. seguretat FECSA - ENDESA CT 1 porta 116,88 €

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FEFL2102P-534 u CT Superfície 36 KV (630A/20KA) 400 KVA 1 porta 14.759,76 €

(CATORZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FENDASF1P-535 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Tot inclòs completament acabat.

24,60 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FENDPAN1P-536 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat, inclòs base de formigó. Tot inclòs, completament acabat.

31,20 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

FEX10101P-537 m3 Excavació en roca 241,62 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FEX20108P-538 m3 Formigó H-150 amb recalçaments i peanes 205,97 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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FEX25105P-539 u Maniobra xarxa aeria MT C-secc. en  3 o mes llocs distan,. 602,94 €

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

FEX35111P-540 u Col.locació fins 50 avisos poblac. infer. 15000 habitants 59,27 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

FEX45122P-541 u Maniobra R. Subt, BT i creac. zona proteg s-realitz. trab. 100,62 €

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FEX45130P-542 u Col.locació fins 50 avisos poblac. infer. 15000 habitants 59,27 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

FEX50552P-543 u Instal.lació termometre termperat. oli transformador 83,21 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FEX50801P-544 u Instal·lació antiescalada de xapa metàl·lica 82,94 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FF21B215P-545 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

72,70 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FFB1D255P-546 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 125 mm de diàmetre (tipus PE100 i
10 atm), inclosa part proporcional de peces especials

24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

FFB1DEG1P-547 u Subministrament i muntatge d'anell de degoteig, segons especificacions, totalment acabat
inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tes, reduccions

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FFB1F255P-548 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 90 mm de diàmetre (tipus PE100 i
10 atm), inclosa part proporcional de peces especials

18,32 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FFB1FIL1P-549 u Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1'', de 300 micres amb els seus
corresponents i accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

74,26 €

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

FFB1G255P-550 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 63 mm de diàmetre (tipus PE100 i
10 atm), inclosa part proporcional de peces especials

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

FFB1GAS3P-551 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de
diàmetre (tipus PE100 i 10 atm), inclosa part proporcional de peces especials

15,75 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FFB1MAN1P-552 u Manòmetre de glicerina de 1/4' de connexió amb presa manomètrica, inclou subministrament,
transport, col·locació i part proporcional de peces especials

16,08 €

(SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

FFB1REG2P-553 u Subministrament i muntatge de regulador de pressió de 2'', amb els seus corresponents
accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

157,83 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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FFB1SEN1P-554 u Subministrament i muntatge de sensor de pluja antivandàlic per a programador de reg amb
els seus corresponents accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

458,67 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FFB1TEC1P-555 m2 Subministrament i col·locació de xarxa de reg amb sistema tipus Tech-Line amb tubs de
polietilè de 17 mm de diàmetre, col·locats en paral·lel cada 30 cm, amb goters cada 30 cm
units a pressió, inclosa part proporcional de peces especials, totalment acabat

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

FFB28355P-556 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al
fons de la rasa

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FFB29355P-557 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al
fons de la rasa

9,91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FFB2AE01P-558 u Subministrament i muntatge d'arqueta per a l'allotjament de les electrovàlvules, i regulador de
pressió, totalment acabat inclosa tapa de fosa dúctil

217,53 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FFB2REG1P-559 u Subministrament i muntatge de boca de reg compacta, tipus uralita, amb racord barcelona de
d.45 mm, inclòs connexionat i fixació, totalment acabat

139,68 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FFB2VE01P-560 u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de pvc de 3'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tes i reduccions, totalment acabat

173,54 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FFB2VE02P-561 u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de pvc de 40 mm de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tes i reduccions, totalment acabat

30,11 €

(TRENTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)

FFIB0001P-562 m Cable manguera mixta de 32 fibres òptiques, 24 de monomodo i 8 multimodo, dielèctrica
tipus exterior antihumitat amb armadura per protecció antiroidors, lliure d'halògens. Inclou
instal·lació i preparació prèvia del recorregut amb guia i posterior coca de fill (2m) i marcatge
amb etiquetes als pericons

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FFIB0002P-563 u Soldadures de fibra efectuada al lloc d'ubicació actual de l'armari rack 19'' 19,76 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FFIB0003P-564 u Proves de reflectometria i mesura de potència. Inclou marcatge de línies i entrega d'esquema 14,22 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FFIB0004P-565 u Pig Tail SC monomodo 2m per unió de fusió a panell. Inclou funda termoretràctil de protecció 16,23 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FFIB0005P-566 u Pig Tail SC multimodo 2m per unió de fusió a panell. Inclou funda termoretràctil de protecció 16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FFIB0006P-567 u Panell de fibra òptica 24 SC monomodo per rack 19'' sortida amb adaptador SC/Duplex.
Inclou el caixet d'empalme i col·locació

257,49 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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FFIB0007P-568 u Panell de fibra òptica 8 SC multimodo per rack 19'' sortida amb adaptador SC/Duplex. Inclou
el caixet d'empalme i col·locació

141,19 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FFIB0008P-569 u ''Latiguillo'' monomodo SC/SC de 2m 50,34 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

FFIB0009P-570 u ''Latiguillo'' multimodo SC/SC de 2m 39,53 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FFIB0010P-571 u Preparació d'instal·lació interior per canal, tub o grapat a façana o sostre. Inclou adaptació de
pas existent amb canvi de secció i/o material de grapat

9,54 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FFIB0011P-572 u Documentació gràfica final consistent en ''As-Built'' del traçat en autocad, fotos digitals de
pericons, caixes de connexió i altres punts importants a determinar

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

FG000001P-573 pa Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de l'organisme competent, inclos
taxes .

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

FG000012P-574 pa Memoria tècnica de l'instal.lació elèctrica i inspecció de l'organisme competent, inclos taxes
.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

FG00U005P-575 pa Partida alçada a justificar per a les despeses per a la concertació i contractació amb la
companyia Enher del subministrament elèctric

9.000,00 €

(NOU MIL EUROS)

FG00U012P-576 pa Despeses per a la concertació i contractació amb la companyia Enher del subministrament
elèctric , a justificar .

1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

FG21RK1GP-577 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

FG22TD1KP-578 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FG22TL1KP-579 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FG311306P-580 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col.locat en tub

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FG314606P-581 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat
en tub

4,55 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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FG314610P-582 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x10 mm2 i
col.locat en tub

8,90 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FG314616P-583 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x16 mm2 i
col.locat en tub

11,40 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FG380902P-584 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FHIDRAN2P-585 u Subministrament i col·locació d'hidrant de diàmetre 100 mm, soterrat (segons norma UNE
23.407), inclosa arqueta de fosa i placa senyalitzadora segons normativa vigent

1.002,11 €

(MIL DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

FHM11L22P-586 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

442,62 €

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

FHM1ER01P-587 u Subministrament i instal.lació d'estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kva. tot inclos
completament acabat.

3.600,00 €

(TRES MIL SIS-CENTS EUROS)

FHM1ESC1P-588 u Escomesa elèctrica per al quadre d'enllumenat públic, inclòs el subministrament i l'estesa de
línia soterrada de baixa tensió i tot l'aparellatge elèctric necessari segons indicacions de la
companyia elèctrica, totalment acabat inclosos permisos i legalització

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

FHM1FAN1P-589 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 7,50 m d'alçària, tipus fanal
plus (Sant Oleguer) o equivalent, amb base platina i porta col.locada sobre dau de formigó,
inclosa fonamentació de 80x80x110 cm. La columna incorporarà un tractament de pintura
antioxidant a la base fins a l'alçada de la portella i disposarà d'un tractament específic de
protecció a base d'emprimació amb epoxi/poliamida en dos components i dues capes
d'acabat amb pintura del tipus acrílica en dos components i un espessor d'aplicació de 60
micres

495,00 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

FHM1PIQ1P-590 u Subministrament i col.locació de planxa d'acer galvanitzat de dimensions 0,5x0,5 m, inclosa
excavació i col.locació de 50 kg de sals minerals o carbó vegetal

41,45 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FHM1PRO1P-591 u Subministrament i col.locació de projector tipus OA de la casa carandini o similar, amb
làmpada de vsap de 100 w, amb equip de doble nivell, inclosa làmpada

508,00 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS)

FHM1PRO3P-592 u Subministrament i col.locació de projector tipus PRQ de la casa carandini o similar, amb
làmpada de vsap de 150 w, amb equip de doble nivell, inclosa làmpada

552,75 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FHM1QC01P-593 u Subministrament i col.locació de quadre de commandament per a enllumenat públic, amb
armari d'acer inoxidable tipus CITI-10 de la casa arelsa o similar, amb capacitat per a
l'estabilitzador reductor, totalment acabat segons plànols, inclosa la seva contractació,
concertació de comptadors i la seva legalització

6.950,00 €

(SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)
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FHM1QS10P-594 u Subministrament i col.locació de llumenera asimètrica tipus QS-10 de la casa carandini o
similar, amb làmpada de vsap de 150 w, amb equip de doble nivell, inclosa làmpada

531,75 €

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FHM22801P-595 u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 1,5 m, fixat amb platina
i cargols

94,98 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FHM41901P-596 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb brida 81,79 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FJARMAN1P-597 m2 Manteniment de las plantacions durant el període de garantia, inclosa la neteja de les herbes
i dels escossells, la sega de la gespa, el reg amb mànega en cas de que sigui necessari,
refer els clots del reg, refermar els tutors i l'esporga dels arbres i arbusts

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FJM1140FP-598 u Comptador d'aigua volumètric, totalment instal.lat segons les indicacions de la companyia
subministradora d'aigua

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

FJS3U324P-599 u Programador de vuit estacions, muntat dins d'armari metàl.lic, inclòs subministrament,
instal.lació i posada en marxa.

370,93 €

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

FJSZU003P-600 u Armari per a programador de poliéster de 850x465x320 mm, amb placa de muntatge aïllant,
juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau 405, collat sobre sócol de formigó amb tubulars per a
connexió a escomesa elèctrica

524,88 €

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

FN42A3D4P-601 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 70 mm, de 10 bar
de PN, de fosa, tipus 1 i muntada en pericó de canalització soterrada

116,82 €

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FPAL0001P-602 u Subministrament i col·locació de pal de fusta de 9,00 m d'alçada, inclou l'obertura manual del
forat, col·locació amb camió-grua, rebliment amb formigó sense additius HM-30/B/20/I+E i
compactaió amb pedres, inclòs nivellat i retirada puntual dels sobrants, totalment acabat

209,75 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FPAR0801P-603 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexionat de la xarxa de comunicacions
projectada a la xarxa municipal, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

1.000,00 €

(MIL EUROS)

FPAR0901P-604 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexionat a la xarxa existent, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

FPAR2141P-605 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexionat amb la xarxa existent, totalment acabat
segons indicacions de la companyia subministradora GAS NATURAL

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

FPAR2AA1P-606 pa Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis afectats per l'execució de les
obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres

30.000,00 €

(TRENTA MIL EUROS)
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FPLANT08P-607 u Plantació d'un arbust petit, incloent la realització del clot de plantació, el primer reg i tots els
mitjans mecànics i auxiliars necessaris per a una correcta plantació, totalment acabat

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FR262451P-608 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb mitjans mecànics, amb tractor
sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a
1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 25 %

0,34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

FR2G3A81P-609 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada
de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al
25 %

27,68 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FR3P1111P-610 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans
manuals

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FR45PP01P-611 u Subministrament de pi (pinus pinea) de 200 cm d'alçària, amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica i guix

91,00 €

(NORANTA-UN EUROS)

FR45PRP1P-612 u Subministrament de pruner (prunus pisardii) de 18 a 20 cm de circumferència, amb pa de
terra protegit amb malla metàl.lica i guix

190,85 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FR45QI01P-613 u Subministrament d'alzina (quercus ilex) de 18 a 20 cm de circumferència, en contenidor 177,70 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FR4CF110P-614 u Subministrament romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FR4CF220P-615 u Subministrament i plantació de ginesta (Spartium junceum) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en
contenidor

2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FR4CF330P-616 u Subministrament i plantació de farigola (Timus vulgaris) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FR632P31P-617 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla
metàl.lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

23,89 €

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

FR721300P-618 m2 Hidrosembra en dues fases 1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

FTRON002P-619 u Subministrament i col.locació de troneta de 60x60 cm, inclòs marc i tapa, totalment instal.lada
segons indicacions de la companyia subministradora

335,23 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FTRON003P-620 u Subministrament i col.locació de troneta de 100x100 cm, inclòs marc i tapa, totalment
instal.lada segons indicacions de la companyia subministradora

579,38 €

(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/6/2009 Pàg.: 49

FVAR0007P-621 pa Partida alçada a justificar pels treballs de trasllat del mobiliari, arxius, documentació vària,
etc,... de les diferents dependències municipals al seu nou emplaçament, totalment acabat

60.000,00 €

(SEIXANTA MIL EUROS)

FVAR0010P-622 u Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis afectats per l'execució de les
obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres

60.000,00 €

(SEIXANTA MIL EUROS)

FVAR0014P-623 u Seguretat i salut 65.430,27 €

(SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

FVAR0015P-624 u Control de qualitat 45.000,00 €

(QUARANTA-CINC MIL EUROS)

FZZZU211P-625 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis afectats durant l'execució
de les obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

9.000,00 €

(NOU MIL EUROS)

G214FIB1P-626 m2 Desmuntatge i enretirada de cobertes de fibrociment i part proporcional de peces de canals i
careners, portat a terme per personal especialitzat, càrrega i transport de sobrants a
abocador autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i manteniment d'abocador

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G3J21810P-627 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de fins a 1200 kg de pes, col.locats amb pala
carregadora

47,31 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

G3JA9100P-628 m3 Concertat d'escullera de fins a 1200 kg de pes, amb mitjans mecànics 12,57 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G443PIN1P-629 kg Pintat d'acer A/42-B amb 2 capes de base de 35-40 micres d'espessor d'emprimació
anticorrossiva HK-2E, 1 capa intermitja de 60-80 micres d'espessor de revestiment
multiresinic d'alt espessor FILLER i 2 capes d'acabat de 35-40 micres d'esmalt de poliuretà
d'alta qualitat DURCOL de la casa Euroquimica o similar

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

GD571110P-630 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

19,47 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GG311706P-631 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub

3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

GG311F06P-632 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x185 mm2,
col.locat en tub

31,89 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

GG311G06P-633 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x240 mm2,
col.locat en tub

41,84 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

HR6188022P-634 u Acuastat d'inmersió Honeywell mod. L6188A2002 78,55 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/6/2009 Pàg.: 50

K2131223P-635 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

109,55 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

K2142511P-636 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

113,62 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

K2144A11P-637 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,00 €

(DEU EUROS)

K214AB11P-638 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat ó bigueta prefabricada de formigó, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

29,66 €

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

K2152511P-639 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim,
col.locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

K215B441P-640 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel.lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

K215C011P-641 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

K2161511P-642 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

K2164771P-643 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,85 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

K2192311P-644 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

119,66 €

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

K2194721P-645 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

LEGALP-646 u Legalització de la instalació inclós projecte ejecutiu, permisos d'industria, i gastos de visats. 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

NS4120012P-647 u Subministre i instal.lació de una planta fotovoltaica formada per 33 mòdul FV de CSI- Model
CS5A-170 Wp. Potencia total del generador 5.61 kWp. 3 Strings 11 mòduls, inclòs
ondulador monofàsic SolarMax 6000C i connexionat dels strings . caixa general de
protecció, contador bidireccional i proteccions de tots els elements , connexió a la xarxa de
distribució de BT. situada a 80 ml , legalització de la instal.lació i  posada en servei ,

38.496,00 €

(TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS)
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NS4122100P-648 u Panell solar amb suportació a 45ºC, maneguets, conjunt desgasificador i anticongelant,
totalment instal·lats.

1.315,00 €

(MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS)

POST001P-649 u Posta en marxa del sistema 900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

RBCAMT21EP-650 u Comandament de pared DIG. INV.model RBCAMT21E de Toshiba. 72,00 €

(SETANTA-DOS EUROS)

RBMBT13EP-651 u Conexió en T model RBM-BT13E conectada i emplaçada. 162,00 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS)

RBMBY203EP-652 u Distribuidor SMM model RBMBY203E totalment muntat i conectat. 157,50 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

RBMBY53EP-653 u Distribuidor SMM model RBMBY53E totalment muntat y connectat. 76,50 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

RBMHY1043P-654 u Distribuidor SMM model RBMHY1043E totalment muntat y connectat. 78,65 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Barcelona, Maig de 2009

L´Equip Redactor

David Carbó i Gonzalez
EIPO S.L.
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01.E1.AA.001 G214FIB1 m2 Desmuntatge i enretirada de cobertes de fibrociment i part proporcional de peces de canals i
careners, portat a terme per personal especialitzat, càrrega i transport de sobrants a abocador
autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i manteniment d'abocador

11,95 €

Sense descomposició 11,95000 €

01.E1.AA.002 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,00 €

Altres conceptes 10,00000 €

01.E1.AA.003 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col.locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,91 €

Altres conceptes 8,91000 €

01.E1.AA.004 K215C011 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

01.E1.AA.005 K215B441 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel.lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

6,18 €

Altres conceptes 6,18000 €

01.E1.AA.006 K214AB11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat ó bigueta prefabricada de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

29,66 €

Altres conceptes 29,66000 €

01.E1.AA.007 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5,17 €

Altres conceptes 5,17000 €

01.E1.AA.008 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,85 €

Altres conceptes 11,85000 €

01.E1.AA.009 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

113,62 €

Altres conceptes 113,62000 €

01.E1.AA.010 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

3,30 €

Altres conceptes 3,30000 €

01.E1.AA.011 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

119,66 €

Altres conceptes 119,66000 €

01.E1.AA.012 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

109,55 €

Altres conceptes 109,55000 €

01.E1.AA.013 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs manteniment d'abocador

3,60 €

Sense descomposició 3,60000 €

01.E1.AA.014 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes 10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

01.E1.AA.015 FPAR2AA1 pa Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis afectats per l'execució de les obres,
totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres

30.000,00 €

Sense descomposició 30.000,00000 €
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01.E1.AD.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.E1.AD.002 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics

11,93 €

Altres conceptes 11,93000 €

01.E1.AD.003 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

12,27 €

Altres conceptes 12,27000 €

01.E1.AD.004 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.E1.AD.005 ED15B971 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

26,11 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,15000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,31630 €

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 0,76200 €

BD13199B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 6,95800 €

Altres conceptes 12,92370 €

01.E1.AD.006 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret massissa, penjat al sostre 35,28 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,22000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,31630 €

BD13199B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 6,20256 €

Altres conceptes 21,54114 €

01.E1.AD.007 ED353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat
de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment

137,01 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,43934 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28154 €

B0111000 m3 Aigua 0,00097 €

Altres conceptes 125,28815 €

01.E1.AD.008 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

189,92 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 16,72220 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,55427 €

B0111000 m3 Aigua 0,00194 €

Altres conceptes 172,64159 €

01.E1.AD.009 ED7FL00A m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

30,95 €
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BD132A9B m Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, 10,53000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,29280 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,42846 €

Altres conceptes 7,69874 €

01.E1.AD.010 ED7FL00B m Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

37,10 €

Sense descomposició 37,10000 €

01.E1.AD.011 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de
gruix i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment col.locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

44,38 €

BD758111 m Canonada de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta el 29,50500 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 2,33100 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,56675 €

Altres conceptes 4,97725 €

01.E1.AD.012 FDEC0001 u Subministrament i col·locació de separador d'hidrocarburs de polietilè amb decantador i cèl·lula
coalescent, classe I de 3 l/s, inclosa presa de mostres de 100 litres de polietilè, alarma de nivell
d'hidrocarburs per a separadors d'acer i polietilè i decantador-dessorrer de 2000 litres de
polietilè, de la casa Simop o similar, totalment acabat

6.225,00 €

Sense descomposició 6.225,00000 €

01.E1.AE.001 FCUB0001 m2 Subministrament i muntatge de coberta sandwich formada per:
- Perfil inferior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer galvanitzat i acabada Policolor.
- Omegas separadores en xapa d'acer galvanitzat d'1 mm d'espessor.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Perfil superior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer galvanitzat i acabat Policolor.

35,07 €

Sense descomposició 35,07000 €

01.E1.AE.002 FCUB0002 m2 Subministrament i muntatge de lluernaris en coberta sandwich formada per dues plaques
translúcides (transparent i blanc), del mateix perfil de coberta (R4-44/1000) realitzades en
poliéster protegides mitjançant Gel-Coat, totalment acabat i muntat

53,31 €

Sense descomposició 53,31000 €

01.E1.AE.003 FCUB0003 m Subministrament i muntatge de remat de cumbrera en xapa d'acer galvanitzat i acabat Policolor,
de 0,6 mm d'espessor i 500 mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat

14,62 €

Sense descomposició 14,62000 €

01.E1.AE.004 FCUB0004 m Subministrament i muntatge de canal sandwich interior formada per:
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm d'espessor i 1000 mm de
desenvolupament.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm d'espessor i 1000 mm de
desenvolupament.
- Remat de subjecció de tancament interior.
La unió entre peces serà mecànica i el segellat amb silicona, totalment acabat i muntat

68,65 €

Sense descomposició 68,65000 €

01.E1.AE.005 FCUB0005 u Subministrament i muntatge d'embocadura cònica d'acer galvanitzat de 120 mm de diàmetre i
morrió galvanitzat, totalment acabat i muntat

29,92 €

Sense descomposició 29,92000 €

01.E1.AE.006 FCUB0006 m Subministrament i muntatge de remat de coronació en xapa d'acer galvanitzat i acabat Policolor
de 0,6 mm d'espessor i 600 mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat

16,47 €

Sense descomposició 16,47000 €



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 2/6/2009 Pàg.: 4

01.E1.AE.007 FCUB0007 m2 Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de xarxes de protecció horitzontal, en panys de
dimensions ajustats als forats a protegir, de poliamida d'alta tenacitat 6.6 amb llum de malla
100x100 mm, diàmetre del fil de 4,5 mm i corda de tancament perimetral de 14 mm de diàmetre,
resistència de ruptura de 3000 KN i de conformitat amb la Norma Europea NE1263-1, totalment
acabat i muntant

8,43 €

Sense descomposició 8,43000 €

01.E1.AE.008 FCUB0008 m Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de barana de protecció de coberta composada per
anclatge tipus Combi-Flex invertit, suport tipus Combisafe formant una pantalla vertical, xarxa
amb un cable en la part superior, totalment acabat i muntat

15,83 €

Sense descomposició 15,83000 €

01.E1.AE.009 1512AR0H m2 Coberta no transitable, aïllament amb planxes de poliestirè expandit de 50 mm de gruix, formació
de pendents amb formigó de 150 kg/m3 impermeabilització amb una membrana d'una làmina
LBM (SBS)-40-FV+FP col.locada sobre làmina separadora de feltre de polipropilè i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera

45,10 €

Altres conceptes 45,10000 €

01.E1.AE.010 151ZB39A m Encontre amb parament vertical, filada de peça ceràmica, reforç de membrana de betum
modificat LBM (SBS)-40 i minvell encastat al parament de dues peces de ceràmica

39,19 €

Altres conceptes 39,19000 €

01.E1.AE.011 151Z50AK m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reblert de junt
amb cordó cel.lular de polietilè expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV+FP i segellat amb massilla de silicona, per a coberta no transitable

35,27 €

Altres conceptes 35,27000 €

01.E1.AE.012 151Z1099 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit i
reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable

13,82 €

Altres conceptes 13,82000 €

01.E1.AE.013 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col.locat a pressió a
l'interior del junt

2,38 €

B7J20170 m Cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm 0,25200 €

Altres conceptes 2,12800 €

01.E1.AE.014 E5ZH4EN7 u Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent

29,09 €

BD514EN1 u Bunera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica 10,62000 €

Altres conceptes 18,47000 €

01.E1.AE.015 E5ZFQS00 u Gàrgola de xapa d'acer galvanitzada i lacada amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

20,38 €

B5ZFQS00 u Gàrgola de xapa d'acer galvanitzada i lacada amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 18,25000 €

Altres conceptes 2,13000 €

01.E1.AF.001 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

31,19 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,86400 €

Altres conceptes 24,32600 €

01.E1.AF.002 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,60 €

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 4,27523 €

Altres conceptes 15,32477 €
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01.E1.AF.003 E618566K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra
de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

33,62 €

B0E244L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm de cara vista, gris 16,13042 €

Altres conceptes 17,48958 €

01.E1.AF.004 E618682K m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

38,09 €

B0E244W6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30 cm de cara vista, gris 19,13143 €

Altres conceptes 18,95857 €

01.E1.AF.005 E61ZJPP4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura d'acer amb platina d'acer A/42-B (S 275 JR),
treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb fixacions
mecàniques

17,70 €

B61ZJPP0 u Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer A/42-B (S 275 JR), treballada a tall 0,80000 €

B0A62E00 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 1,32000 €

Altres conceptes 15,58000 €

01.E1.AF.006 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de
color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

11,84 €

B0EAA4L6 u Peça U de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de cara vista de color gris 3,27600 €

Altres conceptes 8,56400 €

01.E1.AF.007 E4E765FF m Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x30x20 cm, de
color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

13,10 €

B0EAA4L7 u Peça U de morter de ciment, de 40x30x20 cm, de cara vista de color gris 3,87400 €

Altres conceptes 9,22600 €

01.E1.AF.008 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,08 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00490 €

Altres conceptes 1,07510 €

01.E1.AF.009 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col.locat manualment

114,37 €

Altres conceptes 114,37000 €

01.E1.AF.010 E66ADIV1 m2 Divisòria amb placa per a cabina de bany model Trespa Athlon Quartz de la casa Aluinter o
similar, acabat satín, de 13 mm d'espessor i color a definir, a base de fronts laterals, fronts
intermitjos i portes de 600 mm d'amplada, alçada de cabina i separadors intermitjos de 1850 mm
més 150 mm de peus regulables, totalment acabat inclosa part proporcional d'accessoris, ''u''
d'alumini, frontises, peus regulables, tanca i pom amb indicador de llire/ocupat, tot d'acer
inoxidable

151,11 €

Sense descomposició 151,11000 €

01.E1.AF.011 E66ADIVB m2 Mampara-divisòria tabic cec alçat tipus ''B'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de
modulació horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins nivell de porta i tarja superior
cega, espessor total de 80 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i la exterior
d'alumini plata MLRP. Aïllament interior a base de llana de roca de 50 mm d'espessor i 30 kg/m3
de densitat. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides les dues cares amb
melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta embutida en
PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul.

86,98 €
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Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte barreres fòniques en fals
sostre i sota fals sostre, totalment muntat

Sense descomposició 86,98000 €

01.E1.AF.012 E66ADIVG m2 Mampara-divisòria tabic mixt alçat tipus ''G'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de
modulació horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins alçada de 900 mm i doble
envidrament de 5 mm amb cortina interior fins nivell de porta i tarja superior amb doble
envidrament de 5 mm, espessor total de 80 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i
la exterior d'alumini plata MLRP. Aïllament interior a base de llana de roca de 50 mm d'espessor i
30 kg/m3 de densitat. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides les dues
cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer. Accionament de la cortina mitjançant
rotor exterior de color plata. Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical
portaran una lambeta embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e
intercambiabilitat de qualsevol mòdul. Inclosos tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació excepte barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre, totalment muntat

151,71 €

Sense descomposició 151,71000 €

01.E1.AF.013 E66ADIVC m2 Mampara-divisòria tabic mixt alçat tipus ''C'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de
modulació horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins nivell de porta i tarja superior
amb doble envidrament de 5 mm, espessor total de 80 mm. Format per estructura interior
d'alumini extruït i la exterior d'alumini plata MLRP. Aïllament interior a base de llana de roca de
50 mm d'espessor i 30 kg/m3 de densitat. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3
revestides les dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta embutida en
PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul.
Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte barreres fòniques en fals
sostre i sota fals sostre, totalment muntat

101,21 €

Sense descomposició 101,21000 €

01.E1.AF.014 E66ADIVL m2 Mampara-divisòria porta tipus ''L'' d'una fulla amb muntant de dimensions exteriors 2750x900 mm
de la casa Aluinter o similar compost per marc de porta d'alumini plata MLRP amb remat de
mampara, amb doble burlete de pelfa i fulla de porta (amb bastidor ocult d'alumini) de
2003x825x40 mm, format per dos panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides
les dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Pany de caixa Tesa de cop i clau, joc de maneta INOX ''U'' amb roseta i bases de nylon, bombí
Tesa de 60 mm amb claus roseta d'acer inoxidable i tres frontises tipus europeu de tres pales
regulables en alçada, tarja superior formada per dos panells de 13 mm fins el sostre. Aïllament
interior a base de llana de roca de 50 mm d'espessor i 30 kg/m3 de densitat, totalment muntat

152,86 €

Sense descomposició 152,86000 €

01.E1.AF.015 E66ADIVT m2 Mampara-divisòria porta tipus ''TAE'' de doble fulla amb muntant de dimensions exteriors
2750x1800 mm de la casa Aluinter o similar compost per marc de porta d'alumini anoditzat amb
remat de mampara, amb doble burlete de pelfa i dues fulles de porta (amb bastidor ocult
d'alumini) de 2003x1650x40 mm, format per dues llunes templades amb làmina de privacitat a
l'àcid segons disseny de la direcció facultativa per l'interior de la càmara. Dispositiu de tancament
hermètic amb banda de PVC en la part inferior tancament de caixa Tesa de cop i clau, joc de
maneta INOX ''U'' amb roseta i bases de nylon, bombí Tesa de 60 mm amb claus i rosetes d'acer
inoxidable i quatre frontises tipus europeu de tres pales regulables en alçada, tarja superior
formada per marcobloc de 80 mm amb doble envidrament de 5 mm fins el sostre, totalment
muntat

305,25 €

Sense descomposició 305,25000 €

01.E1.AF.016 E4F2B57E m3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de 29x14x10 cm R15 N/mm2, per a
revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

240,46 €

B0F1F2A1 u Maó calat R15 N/mm2, de 29x14x10 cm, per a revestir 47,52176 €

Altres conceptes 192,93824 €

01.E1.AG.001 E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3
cm acabat remolinat

6,74 €

Altres conceptes 6,74000 €
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01.E1.AG.002 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament i
formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable

31,67 €

Altres conceptes 31,67000 €

01.E1.AG.003 E7C9R613 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kraft, col.locada amb morter adhesiu

7,63 €

B7C9R610 m2 Placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper 5,04000 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,16758 €

Altres conceptes 2,42242 €

01.E1.AG.004 E7C3B404 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecàniques

9,19 €

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim 0,60000 €

B7C3B400 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 35 kg/m3 de 40 mm de gruix 6,17400 €

Altres conceptes 2,41600 €

01.E1.AH.001 E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb
un pes mínim de 217 g/m2

5,49 €

B8Z101AM m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 3,67200 €

Altres conceptes 1,81800 €

01.E1.AH.002 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

21,22 €

Altres conceptes 21,22000 €

01.E1.AH.003 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

16,79 €

Altres conceptes 16,79000 €

01.E1.AH.004 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

15,25 €

Altres conceptes 15,25000 €

01.E1.AH.005 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF

5,21 €

B0521200 kg Guix YF 0,10374 €

Altres conceptes 5,10626 €

01.E1.AH.006 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF

6,03 €

B0521200 kg Guix YF 0,10374 €

Altres conceptes 5,92626 €

01.E1.AH.007 E812A012 m Formació d'aresta, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 3,88 €

B0521200 kg Guix YF 0,01297 €

Altres conceptes 3,86703 €

01.E1.AH.008 E812B012 m Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 5,10 €

B0521200 kg Guix YF 0,01297 €

Altres conceptes 5,08703 €

01.E1.AH.009 E812D012 m Reglada de sòcol, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 5,06 €



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 2/6/2009 Pàg.: 8

B0521200 kg Guix YF 0,01297 €

Altres conceptes 5,04703 €

01.E1.AH.010 E81ZB9K0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament 2,69 €

B81ZB9K0 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm d 0,87720 €

Altres conceptes 1,81280 €

01.E1.AH.011 E823123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de
16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

18,78 €

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blan 0,12870 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,39944 €

B0FH1172 m2 Rajola de valència de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 8,99800 €

Altres conceptes 8,25386 €

01.E1.AH.012 E82ZU100 m Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat, col.locada amb
morter adhesiu.

3,94 €

B82ZU100 m Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat 1,67000 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,14000 €

Altres conceptes 2,13000 €

01.E1.AH.013 E83F3003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

13,02 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13965 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,42294 €

B0CC3000 m2 Placa de guix laminat de 13 mm de gruix 4,89300 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,11500 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,26775 €

Altres conceptes 5,18166 €

01.E1.AH.014 E66AAPLB m2 Mampara per a aplacat tipus ''B'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de modulació
horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins nivell de porta i tarja superior cega,
espessor total de 40 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i la exterior d'alumini
plata MLRP. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides les dues cares amb
melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta embutida en
PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul.
Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte barreres fòniques en fals
sostre i sota fals sostre, totalment muntat

64,47 €

Sense descomposició 64,47000 €

01.E1.AH.015 E66AAPLE m2 Mampara per a aplacat tipus ''E'' desmuntable, de la casa Aluinter o similar de modulació
horitzontal a 1028 mm amb doble panell de 13 mm, fins alçada 900 mm i encerclat amb perfil de
45x25 mm a manera de remat en tot el perímetre de la finestra i fins nivell de porta i tarja
superior cega, espessor total de 40 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i la
exterior d'alumini plata MLRP. Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides les
dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una lambeta embutida en
PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul.
Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte barreres fòniques en fals
sostre i sota fals sostre, totalment muntat

73,72 €

Sense descomposició 73,72000 €
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01.E1.AH.016 E83PFE01 m2 Subministrament i col·locació de panell model Arga de la casa Arcelor o similar, de modulació
600 mm i espessor de 50 mm, compost per dues xapes d'acer galvanitzat, una d'exterior lacada
de color estàndar Arga de 0,7 mm d'espessor i una d'interior sense lacar de 0,5 mm, amb
aïllament tèrmic de poliuretà injectat amb una densitat de 50 kg/m3 i part proporcional de remats
per a premarcs i juntes verticals provistes de tapajunts del mateix material que amaga la fixació.
Inclou estructura de suport amb perfil estructural d'acer galvanitzat de 100x40x3 mm, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres

115,48 €

Sense descomposició 115,48000 €

01.E1.AH.017 E83PFE02 m2 Subministrament i col·locació de mur cortina tipus MC Plus Parrilla Tradicional, de la casa
Technal o similar, amb vidre de 20 mm, inclosa estructura de suport, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

01.E1.AH.018 E83PFE03 m2 Subministrament i col·locació de parament format per tubs d'acer galvanitzat de secció
rectangular de 40x20x2 mm, disposats horitzontalment i separats entre sí 40 mm, cargolats
sobre una estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres

91,22 €

Sense descomposició 91,22000 €

01.E1.AH.019 E83PFE04 m2 Subministrament i col·locació de parament format per xapa grecada perforada d'alumini lacat,
cargolada sobre una estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres

82,50 €

Sense descomposició 82,50000 €

01.E1.AH.020 E83PFE05 m2 Subministrament i col·locació de parament format per xapa grecada sense perforar d'alumini
lacat, cargolada sobre una estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

80,10 €

Sense descomposició 80,10000 €

01.E1.AH.021 E83PFE06 m2 Subministrament i col·locació de persiana de llibret model SG-210 de la casa Durmi o similar,
amb bastidors d'alumini, lamel·les orientables d'alumini de 210 mm i acabat anoditzat plata,
inclòs marc fix, part proporcional d'accessoris, totalment acabat segons indicacions de la direcció
d'obres

159,53 €

Sense descomposició 159,53000 €

01.E1.AH.022 E8431111 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 15 mm
de gruix, amb entramat ocult amb cantell especial i suspensió autoanivelladora de barra roscada

21,33 €

B84ZB330 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu mitjà, 3,16000 €

B8431113 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm 10,31100 €

Altres conceptes 7,85900 €

01.E1.AH.023 E84AG2KB m2 Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanització llisa, lacades, horitzontals de 8,5 cm d'amplària,
separades 1,5 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de
platina

31,18 €

B84ZL0J0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de la 3,35000 €

B84AG2K0 m2 Lamel.la d'alumini llisa lacada, horitzontal, de 8,5 cm d'amplària, amb 1,5 cm de separ 19,26750 €

Altres conceptes 8,56250 €

01.E1.AH.024 E84BT7AB m2 Cel ras de plaques d'acer, de mecanització microperforada i pintada al forn, de 60x60 cm,
sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de platina

46,54 €

B84ZK030 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de pla 2,86000 €

B84BT7A0 m2 Placa d'acer microperforada, pintada al forn, de color estàndard, de 60x60 cm, per a c 37,32750 €

Altres conceptes 6,35250 €

01.E1.AH.025 E84C13LB m2 Cel ras de PVC, amb lamel.les en posició horitzontal de 9 cm d'amplària, separades 2 cm,
sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina

20,64 €
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B84C13L0 m2 Lamel.la de PVC, horitzontal, de 9 cm d'amplària, amb separació de 2 cm, per a cel ra 9,04050 €

B84ZL0J0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de la 3,35000 €

Altres conceptes 8,24950 €

01.E1.AH.026 E881S130 m2 Monocapa amb morter de calç, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat
raspat

24,12 €

B881C000 kg Morter monocapa de calç 11,68650 €

Altres conceptes 12,43350 €

01.E1.AH.027 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

3,99 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,66433 €

Altres conceptes 2,32567 €

01.E1.AH.028 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,57 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,92259 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,32467 €

Altres conceptes 2,32274 €

01.E1.AH.029 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,20 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,92259 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,32467 €

Altres conceptes 2,95274 €

01.E1.AH.030 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

17,16 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,93450 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,92259 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,27726 €

Altres conceptes 12,02565 €

01.E1.AH.031 E89AABJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

20,35 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,69320 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,40975 €

Altres conceptes 16,24705 €

01.E1.AI.001 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 1,11 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,18700 €

Altres conceptes 0,92300 €

01.E1.AI.002 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

7,77 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 4,46423 €

Altres conceptes 3,30577 €
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01.E1.AI.003 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de 15 cm de gruix

15,03 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,40789 €

Altres conceptes 6,62211 €

01.E1.AI.004 E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm
de gruix, per a ús interior intens

23,77 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,62148 €

B9C11312 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, per a ús interior intens 11,82180 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,23585 €

Altres conceptes 10,09087 €

01.E1.AI.005 E9DA121W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15
peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,40 €

B0FH5182 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 15 peces/m2, preu alt 16,15680 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,37050 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,96098 €

Altres conceptes 13,91172 €

01.E1.AI.006 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2
de pols de quars gris

114,97 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 15,29298 €

B0651670 m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 75,62100 €

Altres conceptes 24,05602 €

01.E1.AI.007 E9G2REP1 m2 Reparació de paviment existent (fisurat ó en mal estat) consistent en preparació del suport
mitjançant l'aplicació d'una capa adherent d'alta calitat tipus Chyemiprimer W SP, aplicació del
sistema Chemilevel AC a base de resines de síntesis, ciments i aditius especials, realitzat en
dues capes de 6 a 8 mm d'espessor i color a escollir, acabt amb una capa de Chemitop W
incolora o color, de la casa Konnik o similat, totalment acabat segons indicacions de la direcció
d'obres

49,50 €

Sense descomposició 49,50000 €

01.E1.AI.008 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

8,46 €

Altres conceptes 8,46000 €

01.E1.AI.009 E9U21BAD m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

7,79 €

B9U21BA0 m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,48840 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,07739 €

Altres conceptes 4,22421 €

01.E1.AI.010 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un
cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

49,88 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,08995 €
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B9V2ABK0 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un c 31,26300 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,61215 €

Altres conceptes 17,91490 €

01.E1.AI.011 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,81 €

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 1,90004 €

Altres conceptes 17,90996 €

01.E1.AI.012 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 8,39 €

Altres conceptes 8,39000 €

01.E1.AI.013 E9890001 m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent antipols a base d'una capa
d'emprimació i dues d'acabat de color, casa Astradur o similar, totalment acabat

13,28 €

Sense descomposició 13,28000 €

01.E1.AJ.001 EAF4FF01 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 265x122 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

665,84 €

Sense descomposició 665,84000 €

01.E1.AJ.002 EAF4FF02 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 530x122 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

1.331,68 €

Sense descomposició 1.331,68000 €

01.E1.AJ.003 EAF4FFB2 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 505x122 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

1.331,68 €

Sense descomposició 1.331,68000 €

01.E1.AJ.004 EAF4FFB3 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 530x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

972,88 €

Sense descomposició 972,88000 €

01.E1.AJ.005 EAF4FF04 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 530x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

972,88 €

Sense descomposició 972,88000 €

01.E1.AJ.006 EAF4FF05 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 395x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

819,36 €

Sense descomposició 819,36000 €

01.E1.AJ.007 EAF4FF10 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x75 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima

235,10 €
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9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, totalment muntat

Sense descomposició 235,10000 €

01.E1.AJ.008 EAF4FF11 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 170x60 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

403,82 €

Sense descomposició 403,82000 €

01.E1.AJ.009 EAF4PA01 u Porta d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb unafulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 150x310 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

2.241,85 €

Sense descomposició 2.241,85000 €

01.E1.AJ.010 EAF4PA03 u Porta d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb unafulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 150x337 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

2.163,83 €

Sense descomposició 2.163,83000 €

01.E1.AJ.011 EAF4AG01 m2 Porta basculant model N de dues fulles amb planxes i marc d'acer galvanitzat, totalment muntat
amb els seus accessoris

104,00 €

Sense descomposició 104,00000 €

01.E1.AJ.012 EB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

89,07 €

BB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de pas 72,66000 €

Altres conceptes 16,41000 €

01.E1.AJ.013 E8KZDT2K m Suport d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb supermaó de 50x25x4 cm, col.locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

5,98 €

B0F85540 u Supermaó de 50x25x4 cm, per a revestir 0,61901 €

Altres conceptes 5,36099 €

01.E1.AJ.014 E8KA7421 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs, col.locat amb fixacions mecàniques

7,34 €

B8KA7420 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de dese 2,54000 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,07643 €

Altres conceptes 4,72357 €

01.E1.AJ.015 EB32EST1 m Estructura de suport per a tarja superior de finestra, format per jàssera de tub d'acer galvanitzat
de 60x40x2 mm, ancorada amb tacs químics al forjat i a les parets laterals, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres

41,23 €

Altres conceptes 41,23000 €

01.E1.AJ.016 EC1GU000 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

117,97 €

BC1GU000 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'imp 105,54000 €

Altres conceptes 12,43000 €
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01.E1.AK.001 EANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
de 200 cm d'alçària

28,22 €

BANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d 28,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AK.002 EANA6175 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

23,86 €

BANA6175 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 c 23,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AK.003 EANA6185 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

25,53 €

BANA6185 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 c 25,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AK.004 EAN32C11 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 140x220 cm

35,70 €

BAN31110 m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, amb accessoris per a pers 35,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AK.005 EAN32C12 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm

36,21 €

BAN31110 m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, amb accessoris per a pers 36,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AK.006 EAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

69,04 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,67000 €

BAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llise 35,92000 €

Altres conceptes 19,45000 €

01.E1.AK.007 EAQDCS75 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, amb galzes per a vidre i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

146,86 €

BAQDCS75 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, amb galzes p 113,74000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,67000 €

Altres conceptes 19,45000 €

01.E1.AK.008 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

82,31 €

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llise 49,19000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,67000 €

Altres conceptes 19,45000 €

01.E1.AK.009 EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col.locat
amb fixacions mecàniques

274,02 €

BAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, 234,15000 €

Altres conceptes 39,87000 €

01.E1.AK.010 EAM11AJ5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb unao dues fulles batents i
una tarja lateral, col.locat amb fixacions mecàniques

320,78 €
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BAM11AJ5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una o dues fulles 280,91000 €

Altres conceptes 39,87000 €

01.E1.AK.011 EB120008 u Subministrament i col·locació de porta corredera amb estructura i sistema de guies metàl·lic,
tipus Krona o similar, inclosos ferratges i petit material, totalment acabada i muntada

345,00 €

Sense descomposició 345,00000 €

01.E1.AK.012 EB120009 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 70x205 cm, de
planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

255,10 €

Sense descomposició 255,10000 €

01.E1.AK.013 EB120010 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 80x205 cm, de
planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

294,66 €

Sense descomposició 294,66000 €

01.E1.AK.014 EB12BAR1 m Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T 35.4,5 cada 1,50 m, passamà
superior amb tub d'acer de d.50/1,5 mm i tres tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o llosa
d'escala amb platina de 100x100x8 mm, totalment acabat

97,30 €

Sense descomposició 97,30000 €

01.E1.AL.L2.001 EF5293B2 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

10,25 €

B0A71900 u Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,18000 €

BF529300 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm 3,20280 €

BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,45600 €

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de 0,27000 €

Altres conceptes 6,14120 €

01.E1.AL.L2.002 EF52A3B2 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

11,87 €

B0A71C00 u Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,15600 €

BF52A300 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm 4,21260 €

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,66000 €

BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de 0,29000 €

Altres conceptes 6,55140 €

01.E1.AL.L2.003 EF52B3B2 m Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou p/p de proteció mecànica i
anticorrosiva, elements auxiliars de fixació, passamurs i baines.

13,47 €

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de 0,33000 €

BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,72300 €

BF52B300 m Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm 4,85520 €

B0A71F00 u Abraçadora metàl.lica, de 37 mm de diàmetre interior 0,18800 €

Altres conceptes 7,37380 €

01.E1.AL.L2.004 EFC14629 m Tub de polipropilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

2,18 €

Sense descomposició 2,18000 €
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01.E1.AL.L2.005 EFC14622 m Tub de polipropilè a pressió de 20 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3,99 €

BFC14600 m Tub de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 1,24440 €

B0A71800 u Abraçadora metàl.lica, de 20 mm de diàmetre interior 0,52800 €

Altres conceptes 2,21760 €

01.E1.AL.L2.006 EFC15622 m Tub de polipropilè a pressió de 25 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,72 €

BFC15600 m Tub de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 2,02980 €

B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,27200 €

Altres conceptes 2,41820 €

01.E1.AL.L2.007 EFC16523 m Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de25 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

6,81 €

BFC16500 m Tub de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 3,31500 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,67200 €

Altres conceptes 2,82300 €

01.E1.AL.L2.008 EFC17523 m Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

8,98 €

B0A71G00 u Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,81600 €

BFC17500 m Tub de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 5,14080 €

Altres conceptes 3,02320 €

01.E1.AL.L2.009 EFQ38559 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 16mm de
diàmetre, de 20mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,25 €

Sense descomposició 4,25000 €

01.E1.AL.L2.010 EFQ38552 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de
diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

6,77 €

BFQ38550 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàme 2,55000 €

BFYQ3855 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calent 0,53000 €

Altres conceptes 3,69000 €

01.E1.AL.L2.011 EFQ38652 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub d'1´´ de
diàmetre, de 20 de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7,38 €

BFQ38650 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàme 3,08040 €

BFYQ3865 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calent 0,61000 €

Altres conceptes 3,68960 €

01.E1.AL.L2.012 EFQ38752 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub d'1´´1/4 de
diàmetre, de 20 de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

8,23 €

BFQ38750 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàme 3,44760 €

BFYQ3875 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calent 0,69000 €

Altres conceptes 4,09240 €

01.E1.AL.L2.013 EFQ38852 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub d'1´´1/2 de
diàmetre, de 20 de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

9,01 €
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BFQ38850 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàme 3,74340 €

BFYQ3885 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calent 0,76000 €

Altres conceptes 4,50660 €

01.E1.AL.L2.014 EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

15,23 €

BN314320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronz 8,47000 €

Altres conceptes 6,76000 €

01.E1.AL.L2.015 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

18,06 €

BN315320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronz 11,30000 €

Altres conceptes 6,76000 €

01.E1.AL.L2.016 EN317327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

33,12 €

BN317320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, 10 bar de PN, de bro 22,88000 €

Altres conceptes 10,24000 €

01.E1.AL.L2.017 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

88,48 €

BNE29300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pre 68,00000 €

Altres conceptes 20,48000 €

01.E1.AL.L2.018 EN719456 u Vàlvula de regulació de tres vies model V5013r1065 de 2'' 1/2 o similar amb joc de ràcords inclos 503,20 €

BN719450 u Vàlvula de regulació de tres vies model V5013r1065 de 1'' o similar amb joc de ràcord 486,00000 €

Altres conceptes 17,20000 €

01.E1.AL.L2.019 EN719459 u Motor per a vàlvula de tres vies mod. ML6420A3023, inclosa sonda i trafo.Totalment instal3lat. 489,00 €

Sense descomposició 489,00000 €

01.E1.AL.L2.020 EEV32N01 u Centraleta de regulació marca CLIBER-HONEYWELL mod. micronic 200R7426A2014, amb
rellotge programador per control de temperatura ambient, amb 2 sondes d'inmersió ,
degudament instal·lada i connectada

701,93 €

BEV32N00 u Centraleta de regulació marca CLIBER-HONEYWELL  mod. micronic 200R7426A201 355,54000 €

Altres conceptes 346,39000 €

01.E1.AL.L2.021 EEU4U020 u dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de d, col.locat roscat

145,36 €

BEU4U020 u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, a 137,00000 €

Altres conceptes 8,36000 €

01.E1.AL.L2.022 EN915327 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN,
de bronze, preu alt i muntada superficialment

120,82 €

BN915320 u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 b 114,06000 €

Altres conceptes 6,76000 €

01.E1.AL.L2.023 EEUEU045 u Dipòsit acumulador tipus SICC 218E de 800 l. o similar, amb protecció catòdica , col.locat en
posició vertical i connectat

1.650,87 €

BEUEU045 u Dipòsit acumulador tipus AUSTRIA EMAIL VT300 FRM o similar, amb protecció catòdi 1.584,00000 €

Altres conceptes 66,87000 €
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01.E1.AL.L2.024 ENL19226 u Bomba de calefacció tipus Grundfos UPS 25/60 o similar, muntada entre tubs, amb els seus
ràcords inclosos.

702,82 €

BNL19220 u Bomba acceleradora amb motor inundat tipus Grundfos UPS 25/60B 539,00000 €

Altres conceptes 163,82000 €

01.E1.AL.L2.025 EEU5U002 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de d, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C,
col.locat roscat

10,55 €

BEU5U002 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina de 1/2' de d, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, amb 5,04000 €

Altres conceptes 5,51000 €

01.E1.AL.L2.026 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d,
col.locat roscat

15,52 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca 10,01000 €

Altres conceptes 5,51000 €

01.E1.AL.L2.027 EFQ80003 pa Protecció de les canonades de la sala de màquines mitjançant recubriment amb xapa d'alumini
de 0,6 mm de gruix amb part proporcional d'accesoris i peçes especial, totalment instal.lat

965,00 €

Sense descomposició 965,00000 €

01.E1.AL.L2.028 CG4003000 u Caldera Remea Quinta 30 de 36980 Kcal/h, amb sonda per a diposit , sonda exterior per a
caldera placa electronica AM-3 de 3 relés , vas d'expansió de 35 lts, racor i vàlvula de tres vies
per a caldera, totalment instal·lat i en perfecte funcionament.

4.992,00 €

Sense descomposició 4.992,00000 €

01.E1.AL.L4.001 EFK11003 m Canalització soterrada de tub de polietilè preaïllat twin 63x10,4x2 tipus Ecoflex Varia Twin, inclou
excavació de la rasa, capa de sorra fina, disposició del tub al fons de la rasa i cobriment.

98,88 €

BFWB5E05 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per 10,59900 €

BFB41S07 m Tub preaïllat de polietilè tipus twin, amb aïllament de polietilè reticular i carcassa exteri 70,72000 €

Altres conceptes 17,56100 €

01.E1.AL.L4.002 EFB92A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

5,07 €

BFB9PM8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alu 1,69320 €

B0A71900 u Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,52200 €

BFWB4405 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, pe 0,55500 €

BFYB4405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm 0,05000 €

Altres conceptes 2,24980 €

01.E1.AL.L4.003 EFB92A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

6,23 €

BFB9PM8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alu 2,74380 €

BFWB4505 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, pe 0,69900 €

BFYB4505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm 0,07000 €

B0A71B00 u Abraçadora metàl.lica, de 26 mm de diàmetre interior 0,46800 €

Altres conceptes 2,24920 €

01.E1.AL.L4.004 EFB92A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

7,20 €
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B0A71700 u Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,51200 €

BFB9PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alu 4,23300 €

BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, pe 0,36600 €

BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm 0,04000 €

Altres conceptes 2,04900 €

01.E1.AL.L4.005 EE90001 m2 Col·locació del sistema emissor de la instal·lació de terra radiant. Inclou col·locació de làmina
portatubs, tub  16 x 2,0 cada 20 cm, recobriment amb morter amb additius amb acabat lliscat.

12,45 €

BE90004 m Tub emisor tipus BAO 17x2 mm amb barrera anti oxigen 7,82250 €

BE90005 kg Additiu superfluidificant per morter 0,59600 €

Altres conceptes 4,03150 €

01.E1.AL.L4.006 EFQ38552 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de
diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

6,77 €

BFQ38550 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàme 2,55000 €

BFYQ3855 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calent 0,53000 €

Altres conceptes 3,69000 €

01.E1.AL.L4.007 EFQ38652 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub d'1´´ de
diàmetre, de 20 de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7,38 €

BFQ38650 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàme 3,08040 €

BFYQ3865 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calent 0,61000 €

Altres conceptes 3,68960 €

01.E1.AL.L4.008 EFQ38752 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub d'1´´1/4 de
diàmetre, de 20 de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

8,23 €

BFQ38750 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàme 3,44760 €

BFYQ3875 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calent 0,69000 €

Altres conceptes 4,09240 €

01.E1.AL.L4.009 EE90002 m2 Col·locació de film de polietilè antihumitat 20,73 €

BE90001 m2 Film de polietilè 13,12500 €

Altres conceptes 7,60500 €

01.E1.AL.L4.010 EE90003 m2 Col·locació de sòcol perimetral 3,15 €

BE90002 m Banda d'escuma de polietilè reticular 1,62750 €

Altres conceptes 1,52250 €

01.E1.AL.L4.011 EE90004 u Subministrament i col·locació de kit col·lector de 8+8 sortides, degudament connexionat i
col·locat dintre caixa metàl·lica encastada.

294,71 €

BE90009 u Caixa de col·lectors per 5-7 sortides 107,47000 €

BE90007 u Col·lector modular de plàstic per calefacció per terra radiant. composat per dues vàlvul 137,83000 €

Altres conceptes 49,41000 €

01.E1.AL.L4.012 EF110002 u Armari per a colector SRSLIM, inclou connexió i suportació 210,17 €

BF11A200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN 2440 ST- 160,00000 €
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BFW11B20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a soldar 17,62200 €

Altres conceptes 32,54800 €

01.E1.AL.L4.013 EN318327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

28,53 €

BN318320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, 10 bar de PN, de bro 18,44000 €

Altres conceptes 10,09000 €

01.E1.AL.L4.014 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

18,06 €

BN315320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronz 11,30000 €

Altres conceptes 6,76000 €

01.E1.AL.L4.015 ENE18200 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat
roscat

48,59 €

BNE18200 u Filtre colador per a muntar roscat, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 36,30000 €

Altres conceptes 12,29000 €

01.E1.AL.L4.016 ENL1B6F5 u Bomba acceleradora Grundfos UPS25-80 o similar, degudament connectada 543,77 €

BNL1B6F5 u Bomba acceleradora Grundfos UPS40-180F 380V 421,00000 €

Altres conceptes 122,77000 €

01.E1.AL.L4.017 EEV32501 u Unitat de control composada per centraleta SMILE SDC7-21F, sonda exterior AF-20 per M200 y
EXCEL, sonda d'immersió per a M200, vàlvula de 3 vies V5013R1081 de 1 1/2 amb motor
incorporat, acuastat d'immersió L6188A2002i vàlvula de pressió diferencial, o similar, tot
connectat i en funcionament

654,47 €

BEV32500 u Unitat de control amb tota la regulació descrita 560,00000 €

Altres conceptes 94,47000 €

01.E1.AL.L4.018 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

12,56 €

BEV11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturaci 6,00000 €

Altres conceptes 6,56000 €

01.E1.AL.L4.019 ENC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de d =1 1/4 de diàmetre nominal , fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal.lada i
ajustada

88,98 €

BNC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 1 1/4 de diàmetre nominal , fabricada en ametall, amb 81,61000 €

Altres conceptes 7,37000 €

01.E1.AL.L4.020 EN8363E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de PN, de fosa, preu alt i muntada superficialment

34,12 €

BN8363E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 25 mm de diàmetre n 30,02000 €

Altres conceptes 4,10000 €

01.E1.AL.L4.021 EN8393E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de PN, de fosa, preu alt i muntada superficialment

63,10 €

BN8393E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre n 56,96000 €

Altres conceptes 6,14000 €

01.E1.AL.L4.022 EEU4U015 u Dipòsit exp.24 l,planxa acer,membrana elàstica. 83,36 €
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BEU4U015 u Dipòsit d'expansió tancat de 105 l de capacitat,6 bar/110 C, de planxa d'acer i membra 75,00000 €

Altres conceptes 8,36000 €

01.E1.AL.L4.023 EEV21112 u Termòstat ambient p/calef.,digital programable CM-61e, preu alt,p/munt.superf. 94,91 €

BEV21112 u Termòstat ambient p/calef.,digital programable , preu alt,p/munt.superf. 89,11000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis 0,28000 €

Altres conceptes 5,52000 €

01.E1.AL.L4.024 EEU11114 u Separador d'aire  de 1 1/4'', muntat 25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

01.E1.AL.L4.025 EEU5U002 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de d, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C,
col.locat roscat

10,55 €

BEU5U002 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina de 1/2' de d, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, amb 5,04000 €

Altres conceptes 5,51000 €

01.E1.AL.L4.026 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d,
col.locat roscat

15,52 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca 10,01000 €

Altres conceptes 5,51000 €

01.E1.AL.L4.027 EEU70002 u Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques de potència 45 kW, amb plaques de
material AISI316 i juntes de NBR muntat sobre bancada i degudament connectat

561,39 €

BFY11A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 1,07000 €

BEX10002 u Bescanviador de plaques de potència 75 kW 520,00000 €

Altres conceptes 40,32000 €

01.E1.AL.L4.028 EFQ80003 pa Protecció de les canonades de la sala de màquines mitjançant recubriment amb xapa d'alumini
de 0,6 mm de gruix amb part proporcional d'accesoris i peçes especial, totalment instal.lat

965,00 €

Sense descomposició 965,00000 €

01.E1.AL.L4.029 EF8393E9 u Conjunt de control per a cada circuit independent de terra radiant format per 1 vàlvula de 2 vias i
sonda de temperatura ambient , per al control de cada un dels circuits. Totalment instal·lat i
funcionant.

142,35 €

Sense descomposició 142,35000 €

01.E1.AL.L4.030 HR6188022 u Acuastat d'inmersió Honeywell mod. L6188A2002 78,55 €

Sense descomposició 78,55000 €

01.E1.AL.L4.031 EEUEU045 u Dipòsit acumulador tipus SICC 218E de 800 l. o similar, amb protecció catòdica , col.locat en
posició vertical i connectat

1.650,87 €

BEUEU045 u Dipòsit acumulador tipus AUSTRIA EMAIL VT300 FRM o similar, amb protecció catòdi 1.584,00000 €

Altres conceptes 66,87000 €

01.E1.AL.L4.032 NS4122100 u Panell solar amb suportació a 45ºC, maneguets, conjunt desgasificador i anticongelant, totalment
instal·lats.

1.315,00 €

Sense descomposició 1.315,00000 €

01.E1.AL.L4.033 BC0255009 u Bomba calefacció GRUNDFOS mod. UPS-25/50, amb accessoris i temostat inclosos. Totalment
montada.

342,00 €

Sense descomposició 342,00000 €

01.E1.AL.L4.034 EEV32N02 u Quadre elèctric per al funcionament de tots els equips de la instal.lació d'energia solar. segons
esquema.

650,00 €
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Sense descomposició 650,00000 €

01.E1.AL.L4.035 EJM11401 u Formació d'escomesa i col·locació de comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades, connectat a una bateria o a un ramal

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

01.E1.AL.L4.036 EE38U002 u Subministre i col·locació de aerotermo marca ATLAS model 4A33SP ( 90-70ºC ) o similar, pot
21.900 kcal/h, incloent vàlvula de 3 vies 3/4 SF 20/2 3/4 , termostat de contacte 0-30ºC , suports,
commutador de 4 posicions

890,35 €

BE38U002 u Subministre i col·locació de aerotermo marca SABIANA model 4a23/sx  o similar, pot 850,00000 €

Altres conceptes 40,35000 €

01.E1.AM.M1.001 EJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <=45 cm, de color blanc, preu mitjà, col.locat
amb suports murals

19,79 €

BJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària <=45 cm, de color blanc, preu mitjà, 11,52000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36200 €

Altres conceptes 7,90800 €

01.E1.AM.M1.002 EJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col.locat penjat en paret amb suports metàl.lics  connectat a la xarxa d'evacuació

154,48 €

BJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc 105,11000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17376 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,83750 €

Altres conceptes 47,35874 €

01.E1.AM.M1.003 EC100010 u Secamans per aire calent tipus SL-2002  S&P o equivalent 106,16 €

Sense descomposició 106,16000 €

01.E1.AM.M1.004 EJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom

137,42 €

BJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de col 125,27000 €

Altres conceptes 12,15000 €

01.E1.AM.M2.001 EFC14629 m Tub de polipropilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

2,18 €

Sense descomposició 2,18000 €

01.E1.AM.M2.002 EFC14622 m Tub de polipropilè a pressió de 20 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3,99 €

BFC14600 m Tub de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 1,24440 €

B0A71800 u Abraçadora metàl.lica, de 20 mm de diàmetre interior 0,52800 €

Altres conceptes 2,21760 €

01.E1.AM.M2.003 EFC15622 m Tub de polipropilè a pressió de 25 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,72 €

BFC15600 m Tub de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 2,02980 €

B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,27200 €

Altres conceptes 2,41820 €

01.E1.AM.M2.004 EFC16523 m Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de25 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

6,81 €
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BFC16500 m Tub de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 3,31500 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,67200 €

Altres conceptes 2,82300 €

01.E1.AM.M2.005 EFC17523 m Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

8,98 €

B0A71G00 u Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,81600 €

BFC17500 m Tub de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 5,14080 €

Altres conceptes 3,02320 €

01.E1.AM.M2.006 EFC17524 m Tub de polipropilè a pressió de 50 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

10,89 €

B0A71G01 u Abraçadora metàl.lica, de 50 mm de diàmetre interior 0,26000 €

BFC17501 m Tub de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, de 25 bar de pressió nominal 7,59900 €

Altres conceptes 3,03100 €

01.E1.AM.M2.007 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

14,67 €

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 m 0,22000 €

BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 2,52900 €

BFC19B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm, sèrie S 3,2 sego 6,31380 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 1,51500 €

Altres conceptes 4,09220 €

01.E1.AM.M2.008 EFC17529 u Subministre i col.locació d'accessoris per a tubs de polipropilè a pressió : Cotzes 90º ,Tes , Te
reduida , reduccions, maneguets, cotzes 90º famella. per a canonades de
20,25,32,40,50,63,75,90 i de 110 mm de diàmetre, per a soldar, inclos abraçadora metàl. i Pp.
elem. munt/tubs. per a tota l'instal.lació de aigua freda, fluxometres i aigua calenta sanirtaria
segons esquema.

1.250,05 €

BFWC1730 u Subministra i col.locació d'accessoris  per a tubs de polipropilè a pressió :  Cotzes 90º 1.250,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AM.M2.009 FFB28355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de
la rasa

7,49 €

BFB28300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 1,39740 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 2,25900 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,15000 €

Altres conceptes 3,68360 €

01.E1.AM.M3.001 EN319327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

62,49 €

BN319320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de PN, de bronze, 50,38000 €

Altres conceptes 12,11000 €

01.E1.AM.M3.002 EJ24812C u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural

140,95 €

BJ24812C u Fluxor per a inodor, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub 114,20000 €
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Altres conceptes 26,75000 €

01.E1.AM.M3.003 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda,
encastada

68,19 €

BJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per aigua fr 22,83000 €

BJ2ZU010 u Elements d'enllaç i ràcords 3,97000 €

BJ2ZU020 u Canella 13,11000 €

BJ2ZU030 u Polsador antirrobatori 10,69000 €

Altres conceptes 17,59000 €

01.E1.AM.M3.004 EJ2ZE131 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´

11,23 €

BJ2ZE131 u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a manigu 3,20000 €

Altres conceptes 8,03000 €

01.E1.AM.M3.005 EJ2ZA121 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a
maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

11,27 €

BJ2ZA121 u Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, am 3,24000 €

Altres conceptes 8,03000 €

01.E1.AM.M3.007 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm
de diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques

34,57 €

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 2 26,97000 €

Altres conceptes 7,60000 €

01.E1.AM.M3.008 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 61,08 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,35200 €

B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 5,00200 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 35,32000 €

Altres conceptes 20,40600 €

01.E1.AM.M3.009 EJA24312 u Acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, preu superior, col.locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

194,12 €

BJA24310 u Acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 164,57000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis 0,56000 €

Altres conceptes 28,99000 €

01.E1.AM.M3.010 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat
a un sifó de llautó cromat

14,49 €

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàm 9,14000 €

Altres conceptes 5,35000 €

01.E1.AM.M3.011 EJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1´´ amb enllaç de d 25 mm, soldat a un ramal
de plom

13,38 €

BJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de D 1´´ amb enllaç de d 25 mm, per a s 8,11000 €

Altres conceptes 5,27000 €

01.E1.AM.M3.012 1K21L002 u Drets de connexió a abonar a la Cia subministradora 1.200,00 €
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Sense descomposició 1.200,00000 €

01.E1.AM.M3.013 EN313427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

15,37 €

BN313420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, 16 bar de PN, de bronz 8,61000 €

Altres conceptes 6,76000 €

01.E1.AM.M3.014 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

47,89 €

BN318420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bro 37,65000 €

Altres conceptes 10,24000 €

01.E1.AM.M3.015 EK24311N u Comptador d'aigua freda per a un diàmetre de 2'', verificat amb els seus accessoris, totalment
instalat

680,76 €

Sense descomposició 680,76000 €

01.E1.AN.N1.001 EED52211 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model MMYMAP1801HT8 de
Toshiba per a sistemes de 2 tubs, , per a 30 unitats interiors màximes , de 50.4 kW de potència
tèrmica en fred i 56.5 KW en calor, de 25 kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 4 compressors inverter i fluid frigorífic R410Aa per a tota la
instalació, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal.lació, col.locada sobre estructura metàlica.

18.576,45 €

BED52211 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model MMYMAP1801H 18.000,00000 €

Altres conceptes 576,45000 €

01.E1.AN.N1.002 EDD5VRF u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, model MMYMAP2401HT8 de
Toshiba per a sistemes de 2 tubs, , per a 33 unitats interiors màximes , de 68 kW de potència
tèrmica en fred i 76.5 KW en calor, de 25 kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 4 compressors inverter i fluid frigorífic R410Aa per a tota la
instalació, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal.lació, col.locada sobre estructura metàlica.

25.485,00 €

Sense descomposició 25.485,00000 €

01.E1.AN.N2.001 EEDE118B u Unitat interior, model MMUAP0151 de Toshiba tipus cassete per a d'equips de cabal variable de
refrigerant, 4.5 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou soportació amb
varilla roscada i perfil en c.

1.581,58 €

MMUAP0121H u MMUAP0121H 1.400,00000 €

Altres conceptes 181,58000 €

01.E1.AN.N2.002 EEDE118C u Unitat interior, model MMUAP0241H de Toshiba tipus cassete per a d'equips de cabal variable
de refrigerant, 7.1 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou
soportació amb varilla roscada i perfil en c.

1.781,58 €

MMUAP0151H u MMUAP0151H 1.600,00000 €

Altres conceptes 181,58000 €

01.E1.AN.N2.003 EEDE118D u Unitat interior, model MMKAP0091MH de Toshiba tipus cassete per a d'equips de cabal variable
de refrigerant, 2.8 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid
frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou
soportació amb varilla roscada i perfil en c.

1.385,00 €

Sense descomposició 1.385,00000 €

01.E1.AN.N2.004 EEDE118E u Unitat interior, model MMDAP0271MH de Toshiba tipus cassette de cabal variable de
refrigerant, 8 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 120 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada.S'inclou soportació amb varilla roscada

1.765,00 €
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i perfil en c.

Sense descomposició 1.765,00000 €

01.E1.AN.N2.005 EEDE118F u Unitat interior, model MMUAP0181 de Toshiba tipus cassete per a d'equips de cabal variable de
refrigerant, 5.6 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic
R410a, amb totes les conexions necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou soportació amb
varilla roscada i perfil en c.

1.651,58 €

MMUAP0241H u MMUAP0361H 1.470,00000 €

Altres conceptes 181,58000 €

01.E1.AN.N2.006 EEDE118U u Unitat interior, model MMDAP0121BH de Toshiba per a cassette de cabal variable de refrigerant,
8 kW de potència tèrmica tant en fred com en calor, de 120 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410a,
amb totes les conexions necessaries i col.locada.S'inclou soportació amb varilla roscada i perfil
en c.

1.465,00 €

Sense descomposició 1.465,00000 €

01.E1.AN.N2.007 RBCAMT21E u Comandament de pared DIG. INV.model RBCAMT21E de Toshiba. 72,00 €

Sense descomposició 72,00000 €

01.E1.AN.N3.001 EEM3271P u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i tipus muntat al fals sostre dels lavabos amb comporta antiretorn inclosa. Model
MIXVENT TD 100/125 de S&P o similar.

345,22 €

BEM3271F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 600-1200 m3/h de cabal màx 304,70000 €

Altres conceptes 40,52000 €

01.E1.AN.N3.002 EEM1271F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 600 a 1200 m3/h de cabal màxim d'aire,
de pressió baixa i tipus muntat al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i silentblocks.Model
CJBD-19/19 de Sodeco de baix nivell sonor.

345,22 €

BEM3271F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 600-1200 m3/h de cabal màx 304,70000 €

Altres conceptes 40,52000 €

01.E1.AN.N3.003 EEM1271L u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió i 250 W, de 2000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i tipus muntat al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i
silentblocks.Model CJBD-3333 de Sodeco de baix nivell sonor.

698,75 €

Sense descomposició 698,75000 €

01.E1.AN.N3.004 EEUDU010 u Regulador de velocitat per turbines d'aportació d'aire primari, alimentades a 24 V, conectades al
conducte i a la xarxa electrica , subjectades amb varilles i perfil quintela en c.Totalment
muntat.Model TLR 410.

130,25 €

BEUDU010 u Comporta motoritzada a la sortida de fums de la caldera, amb actuador a 24 V tipus T 80,10000 €

Altres conceptes 50,15000 €

01.E1.AN.N3.005 EEUDU01A u Comporta antiretorn per a conductes zones lavabos model MBR 350 de S&P, totalment
instalades i embocades a conductes d'extracció.Soportades amb brides.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

01.E1.AN.N3.006 EEM3371L u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió i 250 W, de 2000 a 4000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i tipus muntat al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i
silentblocks.Model CJBR-1240-4/8T de Sodeco

1.687,00 €

Sense descomposició 1.687,00000 €

01.E1.AN.N3.007 EEM1212Q u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a aportació d'aire en parking), trifàsic per a
400 V de tensió, de 630 mm de diàmetre i 13500 m3/h de cabal màxim d'aire, mod.
CJBX-25/25-3,  col.locat

985,00 €



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 2/6/2009 Pàg.: 27

Sense descomposició 985,00000 €

01.E1.AN.N3.008 EEM34231 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 630 mm de diàmetre i 13500 m3/h de cabal màxim
d'aire, mod. CJTHT-63-4T-2,  col.locat

1.211,14 €

BEM34230 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'ince 1.143,61000 €

Altres conceptes 67,53000 €

01.E1.AN.N4.001 EE42H4SA m Conducte circular d'alumini flexible, de 150-170 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense
gruixos definits i muntat superficialment

13,14 €

Sense descomposició 13,14000 €

01.E1.AN.N4.002 EE42H4SB m Conducte circular d'alumini flexible, de 210 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits i muntat superficialment

15,60 €

Sense descomposició 15,60000 €

01.E1.AN.N4.003 EE52Q23A m Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat amb suports per a extracció i aportació ubicat a pati interior i a
parking i fins a coberta.Inclosa membrana de neopré per al'absorció de les possibles vibracions.

26,89 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt 1,00000 €

BE52Q230 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, a 10,84000 €

Altres conceptes 15,05000 €

01.E1.AN.N4.004 EE51D0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3)
de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara,
muntat encastat en el cel ras.Iclosos desperdicis i subjectat amb varilla mètrica i perfil en c.

22,25 €

BEW5A000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior 2,88000 €

B7C9X350 m2 Placa rígida de llana de roca de densitat 106 a 115 kg/m3 de 25 mm de gruix amb pap 8,72850 €

Altres conceptes 10,64150 €

01.E1.AN.N4.005 EE42H4SH u Accesoris i peces de muntatge 10,80 €

Sense descomposició 10,80000 €

01.E1.AN.N4.006 EE42H6S2 m Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits i muntat superficialment

11,52 €

BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre 5,03000 €

BE42H6S0 m Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense g 3,14160 €

Altres conceptes 3,34840 €

01.E1.AN.N4.007 EEKP4211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i
200 mm d'alçària col.locada entre els conductes

149,71 €

BEKP4210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'a 136,34000 €

Altres conceptes 13,37000 €

01.E1.AN.N5.001 EEKN1RM0 u Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàlica, de
750x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment.Model AWG de Trox.

221,12 €

BEKN1RM0 u Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla me 207,75000 €

Altres conceptes 13,37000 €

01.E1.AN.N5.002 EEK71AA2 u Reixeta d'aportació / extracció d'aire de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model AH-AF de Trox.

26,89 €

Sense descomposició 26,89000 €
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01.E1.AN.N5.003 EEK71AA3 u Reixeta d'aportació / extracció d'aire de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 400x150 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model AH-AF de Trox.

31,36 €

Sense descomposició 31,36000 €

01.E1.AN.N5.004 EEM3221C u Comporta antiretorn  per a turbines exteriors totalment instalada per a conductes de ventilació. 43,20 €

Sense descomposició 43,20000 €

01.E1.AN.N5.005 EEKN1RK2 u Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàlica, de
1600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment.

512,65 €

Sense descomposició 512,65000 €

01.E1.AN.N5.006 EEK27A77 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 500x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

22,46 €

BEK27A77 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini l 12,43000 €

Altres conceptes 10,03000 €

01.E1.AN.N6.001 EG2B1102 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x300 mm, amb tapa i muntada superficialment 25,83 €

BG2B1100 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x300 mm, amb tapa i muntada superficial 19,30860 €

BGW2B000 u Part proporcional d'accessoris per a canals metàl.liques 0,38000 €

Altres conceptes 6,14140 €

01.E1.AN.N6.002 EF5A42B1 m Tub de coure semidur de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat
amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared amb abraçadera metàlica.

4,84 €

B0A71300 u Abraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,15680 €

BFY5A4B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8'' de diàm 0,18000 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nomi 0,16350 €

BF5A4200 m Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal i d 1,06080 €

Altres conceptes 3,27890 €

01.E1.AN.N6.003 EF5A42BA m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat
amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

5,22 €

Sense descomposició 5,22000 €

01.E1.AN.N6.004 EF5A42BB m Tub de coure semidur de 1/2'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat
amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

5,81 €

Sense descomposició 5,81000 €

01.E1.AN.N6.005 EF5A42BC m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat
amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

6,35 €

Sense descomposició 6,35000 €

01.E1.AN.N6.006 EF5A42BD m Tub de coure semidur de 7/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat
amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

8,11 €

Sense descomposició 8,11000 €

01.E1.AN.N6.007 EF5A42BE m Tub de coure semidur de 1 1/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat
amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

9,14 €

Sense descomposició 9,14000 €

01.E1.AN.N6.008 EF5A42BU m Tub de coure semidur de 1 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat
amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat i agafat a pared.

12,00 €

Sense descomposició 12,00000 €
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01.E1.AN.N6.009 EFQ7A532 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 1/4´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,45 €

BFQ7A530 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica, per a tubs de diàmetre 3/4´´, de 13 mm de gr 1,69320 €

BFYQ7A53 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb p 0,28000 €

Altres conceptes 3,47680 €

01.E1.AN.N6.010 EFQ7A53A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 3/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,91 €

Sense descomposició 4,91000 €

01.E1.AN.N6.011 EFQ7A53B m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,40 €

Sense descomposició 5,40000 €

01.E1.AN.N6.012 EFQ7A53C m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 5/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,72 €

Sense descomposició 5,72000 €

01.E1.AN.N6.013 EFQ7A53D m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica acabat amb planxa d'alumini en la seva part exterior,
per a tub de 7/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, per a  l'interconexionat de coure d'exterior.

18,00 €

Sense descomposició 18,00000 €

01.E1.AN.N6.014 EFQ7A53E m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica , acabat amb planxa d'alumini en la seva part exterior ,
per a tub de 1 1/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, per a  l'interconexionat de coure d'exterior.

26,82 €

Sense descomposició 26,82000 €

01.E1.AN.N6.015 EFQ7A53T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica , acabat amb planxa d'alumini en la seva part exterior ,
per a tub de 1 3/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, per a  l'interconexionat de coure d'exterior.

29,82 €

Sense descomposició 29,82000 €

01.E1.AN.N6.016 RBMBT13E u Conexió en T model RBM-BT13E conectada i emplaçada. 162,00 €

Sense descomposició 162,00000 €

01.E1.AN.N6.017 RBMBY53E u Distribuidor SMM model RBMBY53E totalment muntat y connectat. 76,50 €

Sense descomposició 76,50000 €

01.E1.AN.N6.018 RBMBY203E u Distribuidor SMM model RBMBY203E totalment muntat i conectat. 157,50 €

Sense descomposició 157,50000 €

01.E1.AN.N6.019 RBMHY1043 u Distribuidor SMM model RBMHY1043E totalment muntat y connectat. 78,65 €

Sense descomposició 78,65000 €

01.E1.AN.N7.001 EFA18342 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, amb
grau de dificultat mitjà, mes accesoris muntatge,subjectat i conectat a unitats interiors i baixants
generals.

8,16 €

BFYA1840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 50 mm de di 0,09000 €

BFWA1840 u Accessori per a tub de PVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a e 0,50100 €

BFA18340 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encola 1,19340 €

B0A71J00 u Abraçadora metàl.lica, de 50 mm de diàmetre interior 0,64000 €

Altres conceptes 5,73560 €
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01.E1.AN.N8.001 EG33430A m Tub reflex de 25 mm, per aïllament del cablejat d'interconexió entre unitat interior i exterior,
totalment muntat i enquestat.

1,35 €

Sense descomposició 1,35000 €

01.E1.AN.N8.002 EEV41210 m Cable d'interconexió 3x1'5 mm2 trenat i apantallat, per a interconexió d'equips i activació de les
turbines d'aportació y extracció en cas de funcionament dels equips de climatització.Totalment
conectat.

3,93 €

BEV41210 m Cable de comunicacións per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 3,51750 €

Altres conceptes 0,41250 €

01.E1.AN.N9.001 POST001 u Posta en marxa del sistema 900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

01.E1.AN.N9.002 LEGAL u Legalització de la instalació inclós projecte ejecutiu, permisos d'industria, i gastos de visats. 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

01.E1.AN.N9.003 ESTRU u Estructura metàlica per a soportació unitats exteriors totalment instalada. 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

01.E1.AN.N9.004 ACUS001 m2 Tancament per panells Acustimodul 80 de 4000x200x3000 mm construit amb xapa galvanitzada
en color gris clar , totalment muntat, inclosa  porta d'acces i accessoris de muntatge.

8.460,00 €

Sense descomposició 8.460,00000 €

01.E1.AO.O1.001 EM120010 u Aislador de linea inclòs  base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. 65,90 €

Sense descomposició 65,90000 €

01.E1.AO.O1.002 EM111015 u Detector de fums optic  0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat superficialment 67,83 €

BM111010 u Detector de fums optic  0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat superficialment 57,70000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,30000 €

Altres conceptes 9,83000 €

01.E1.AO.O1.003 EM112055 u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment 28,03 €

BM112050 u Detector tèrmic termovelocimètric 17,90000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,30000 €

Altres conceptes 9,83000 €

01.E1.AO.O1.004 EM141002 u Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre. incorpora un disp. Switch de 7
segments per a configuració d'una direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd indicador
d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2 Ref. Plana Fàbrega, inclòs base per a
muntatge , muntat superficialment

67,00 €

Sense descomposició 67,00000 €

01.E1.AO.O1.005 EM131067 u Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre continu, polsant o bitonal,
alimentada directament del llaç o separadament i sincronitzable, inclòs base de connexionat .
norma EN54 part 3, inclòs base fijación  muntada a l'interior

137,60 €

Sense descomposició 137,60000 €

01.E1.AO.O1.006 EM133067 u Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a
exterior

68,90 €

Sense descomposició 68,90000 €

01.E1.AO.O1.007 EM150010 u Mts. de tubo eléctrico de PVC rígido, diámetro 20 mm, roscado por sus extremos, con elementos
de soportación, p.p. de cajas de registro y derivación, uniones, manguitos y accesorios, medios
de elevación y mano de obra.

6,04 €
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BM150010 u Mts. de tubo eléctrico de PVC rígido, diámetro 20 mm, roscado por sus extremos, con 6,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AO.O1.008 EM150011 u Mts. cable manguera apantallada de cobre de 2 x 1,5 mm2 rojo/negro trenzado para
interconexión de elementos en bus de datos sistemas de detección de incendios analógicos,
totalmente instalado, incl. p.p. de medios auxiliares, mano de obra.

1,37 €

BM150011 u Mts. cable manguera apantallada de cobre de 2 x 1,5 mm2 rojo/negro trenzado para in 1,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AO.O1.009 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

46,68 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,23000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

Altres conceptes 8,19000 €

01.E1.AO.O1.010 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

119,06 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 110,61000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

Altres conceptes 8,19000 €

01.E1.AO.O1.011 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari,
muntada superficialment a la paret

356,84 €

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, am 253,90000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,55000 €

Altres conceptes 102,39000 €

01.E1.AO.O1.012 EF21A211 m Mts. de tubería de acero negro sin soldadura DIN-2448 de 2 1/2´´ (DN65) sin calorifugar,
montado en instalación de agua de protección contra incendios, incluso p.p. de uniones y
accesorios roscados, soldados y/o ranurados, elementos de soportación, accesorios, medios de
elevación, mano de obra, prueba hidráulica, con acabado en esmalte color rojo bombero.

31,89 €

BF21A200 m Mts. de tubería de acero negro sin soldadura DIN-2448 de 2 1/2´´ (DN65) sin calorifug 31,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AO.O1.013 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2'', segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

22,03 €

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 0,51500 €

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a ros 1,74600 €

BF218200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN I 7,72140 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,17110 €

Altres conceptes 11,87650 €

01.E1.AO.O1.014 EF216211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

14,18 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,13860 €

BF216200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´, segons la norma DIN EN ISO 6,17100 €
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BFW21610 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´, per a roscar 0,84750 €

BFY21610 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 0,27000 €

Altres conceptes 6,75290 €

01.E1.AO.O2.001 EMD31110 u Central de seguretat antirobatori 8/Z ampliable. 24/z s/transmisor 2 Areas +1 comuns 1, amb
Transmisor endollable RTC ,2 Expansor de 8 zones , inclos Bateria 12V 6,5 Ah ,muntada a
l´exterior, inclos posta en marxa i programació dels equips

781,00 €

Sense descomposició 781,00000 €

01.E1.AO.O2.002 EMDW100D u Teclado leed amb tapa lateral, muntat a paret 194,04 €

BMDW100C u Teclado leed amb tapa lateral 190,00000 €

Altres conceptes 4,04000 €

01.E1.AO.O2.003 EMD43008 u Sirena interior piezoelèctrica SPI montada paret 57,26 €

BMD43000 u Sirena interior piezoelèctrica SPI 46,61000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis 0,56000 €

Altres conceptes 10,09000 €

01.E1.AO.O2.004 EMD43208 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l´obertura de la tapa i la separació de la
paret, muntada a l´exterior

99,05 €

BMD43200 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l´obertura de la tapa i la sepa 88,40000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis 0,56000 €

Altres conceptes 10,09000 €

01.E1.AO.O2.005 EMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment 24,20 €

BMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, per a muntar superficialment 13,55000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis 0,56000 €

Altres conceptes 10,09000 €

01.E1.AO.O2.006 EMD119C6 u Detector doble tecnologia 15* 12 m, muntat superficialment a la paret 157,37 €

BMD119C6 u Detector doble tecnologia 15* 12 m, muntat superficialment a la paret 147,00000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis 0,28000 €

Altres conceptes 10,09000 €

01.E1.AO.O2.007 EMD12QE6 u Detector d´infraroigs lineal de 12-24 M i 40 M cortina , muntat superficialment a la paret 238,37 €

BMD12QE6 u Detector d´infraroigs lineal de 12-24 M i 40 M cortina , muntat superficialment a la pare 228,00000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis 0,28000 €

Altres conceptes 10,09000 €

01.E1.AO.O2.008 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat en tub 4,41 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2+2x0,75 mm2 0,37000 €

Altres conceptes 4,04000 €

01.E1.AO.O2.009 EG221611 m Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 29 amb grau de resistència al xoc 5
i encastat

0,92 €

BG221610 m Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistè 0,20400 €

Altres conceptes 0,71600 €
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01.E1.AO.O2.010 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i
muntada superficialment

10,77 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció norm 1,20000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,27000 €

Altres conceptes 9,30000 €

01.E1.AO.O3.001 EM91102R u Parallamps Nornalitzat PDC ELECTROATMOSFERIC mod. E-13 d'acer inoxidable AISI 316,
inclos peça adaptació de llautó D. 1 1/2'' per enllaç de captadora i mastil , Màstil d'acer
galvanitzat de 6 m. d'alçada i D.1 1/2'', 31 ml de cable de coure electrolitic de 50 mm2 de secció
, 7 unt. Abraçaderes de llautò M-12 guia-cable, per a la xarxa conductora, Maneguet d'unió cable
de llautó per comprovació de la instal.lació , 3 electrodes de llança d'acer courejat i 2000 mm de
llargaria , Troneta de registre de PVC , Tub de protecció de 3m, terminales de connexió, Barra
equipotencial de terres, comptador d'impols Mod. RM per a exteriors , totalment muntat

2.605,18 €

BM911020 u Parallamps Nornalitzat PDC ELECTROATMOSFERIC mod. E-13 d'acer inoxidable  AI 2.100,00000 €

BMY91000 u Part proporcional d´elements especials per a parallamps 20,98000 €

Altres conceptes 484,20000 €

01.E1.AP.P1.001 ENG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 22 mm de DN, amb connexión rosca gas famella G 1/2'' i junta plana
mascle , amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

17,18 €

BNG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexión rosca gas famella G 1'' i junta 9,00000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E1.AP.P1.002 EK246316 u Subministrament i col·locació de comptador de designació G-4 segons UNE 60510 amb
connexións per a roscar de diàmetre 1'', de 6 m3/h (n), com a màxim, de parets deformables i
muntat entre tubs. Inclou p/p d'accessoris de suport i connexió.

359,09 €

BK246310 u Comptador de desgnació G-16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de di 322,26000 €

Altres conceptes 36,83000 €

01.E1.AP.P1.003 EKK15231 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 20x30 cm, fixada mecànicament 11,37 €

BKWK1000 u Part proporcional d'accessoris per a reixetes de ventilació 0,70000 €

BKK15230 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 20x30 cm 4,53000 €

Altres conceptes 6,14000 €

01.E1.AP.P1.004 EKK15001 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 10x10 cm, fixada mecànicament 7,53 €

BKK15000 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 10x10 cm 0,69000 €

BKWK1000 u Part proporcional d'accessoris per a reixetes de ventilació 0,70000 €

Altres conceptes 6,14000 €

01.E1.AP.P1.005 1K21L000 u Subministrament i col·locació d'instal·lació fixa o flexible de connexió d'aparells a gas 30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

01.E1.AP.P1.006 1K21L001 u Legalització de les instal·lacions i pagament de taxes 1.400,00 €

Sense descomposició 1.400,00000 €

01.E1.AP.P1.007 1K21L002 u Drets de connexió a abonar a la Cia subministradora 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

01.E1.AP.P1.008 EK616000 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub
de polietilè de 32 mm de diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11 segons UNE 53-333 a tub
d'acer de 1'', amb enllaç monobloc, beina de protecció d'acer inoxidable i reblert de resina de
poliuretà

67,29 €



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 2/6/2009 Pàg.: 34

BFY11620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 0,59000 €

BFYB3642 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d 0,08000 €

BK616000 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transic 46,16000 €

Altres conceptes 20,46000 €

01.E1.AP.P1.009 EF5293B2 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

10,25 €

B0A71900 u Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,18000 €

BF529300 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm 3,20280 €

BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,45600 €

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de 0,27000 €

Altres conceptes 6,14120 €

01.E1.AP.P1.010 EF5253B2 m Tub de coure semidur de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7,60 €

B0A71500 u Abraçadora metàl.lica, de 14 mm de diàmetre interior 0,16500 €

BF525300 m Tub de coure semidur de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm 2,07060 €

BFW525B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 14 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,28200 €

BFY525B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 14 mm de 0,17000 €

Altres conceptes 4,91240 €

01.E1.AQ.Q1.001 EG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons
esquema unesa número 9 i muntada superficialment

253,28 €

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, seg 202,40000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,96000 €

Altres conceptes 40,92000 €

01.E1.AQ.Q1.002 EG1N380F u Embarrat general per a una centralització de comptadors formada per 5 subministres (1 T-20 i 4
T-2 )  i una potencia total instal.lada de 103 kW , muntat

1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

01.E1.AQ.Q1.003 EG1N0010 u Mòdul de comptadors elèctrics esquema TMF10 amb comptador multifunció ,trafos 200/5 , amb
ICPM de 400A regulat a 200A , nucli toroidal amb relè diferencial retardat , bases DIN 3, fusibles
de 315A , muntat superficialment

3.878,22 €

BG1N0010 u Mòdul de comptadors elèctrics esquema TMF-10 amb comptador multifunció ,trafos 2 3.850,00000 €

Altres conceptes 28,22000 €

01.E1.AQ.Q1.004 EG134901 u Quadre general de protecció i comandament (Planta Baixa Q.D.G) : format per un armari
Prisma Plus G de 27 mòduls 1.530 mm d'alçada per 600 mm d'amplada amb passadis lateral de
305 mm, porta transparent per a l 'armari i porta plena per a el passadis, joc de barres Powerclip
250A, repartidors Polybloc, tapes perforades , inclos elements del sistema Prisma Plus G
necesaris per a el muntatge i connexionat de tots els elements , rotulació amb plaques gravades
i etiquetatge de les lìnies . Segons esquema elèctric unifilar ..

905,37 €

BG134901 u Quadre general de protecció i comandament (Planta Baixa  Q.D.G)  : format per un ar 764,00000 €

Altres conceptes 141,37000 €

01.E1.AQ.Q1.005 EG130007 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 750x550x148 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 4 files de 96 mòduls 18 mm , mòduls , totalment equipat per el
montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos connexió
de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

353,56 €
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BG130007 u Quadre de comandaments i protecció,  de xapa electrocincada 750x550x148 mm, am 330,00000 €

Altres conceptes 23,56000 €

01.E1.AQ.Q1.006 EG130004 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material aillant 860x486x109 mm, amb
porta transparent i pany amb clau , per a 4 files de 72 mòduls 18 mm , mòduls , totalment
equipat per el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 18 de MG ,
inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

262,12 €

BG130004 u Quadre de comandaments i protecció encastable,   de material aillant 860x486x109 m 215,00000 €

Altres conceptes 47,12000 €

01.E1.AQ.Q1.007 EG130005 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material aillant 660x486x109 mm, amb
porta transparent i pany amb clau , per a 3 files de 54 mòduls 18 mm , mòduls , totalment
equipat per el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 18 de MG ,
inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

136,56 €

BG130005 u Quadre de comandaments i protecció encastable,   de material aillant 660x486x109 m 113,00000 €

Altres conceptes 23,56000 €

01.E1.AQ.Q1.008 EG130006 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 600x550x170 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 3 files de 72 mòduls 18 mm , totalment equipat per el montatge
dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos connexió de tots el
circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

224,12 €

BG130006 u Quadre de comandaments i protecció,  de xapa electrocincada 600x550x170 mm, am 177,00000 €

Altres conceptes 47,12000 €

01.E1.AQ.Q1.009 EG134801 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 450x550x170 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 2 files de 48 mòduls 18 mm , totalment equipat per el montatge
dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos connexió de tots el
circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

157,67 €

BG134801 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 450x550x170 mm, amb 140,00000 €

Altres conceptes 17,67000 €

01.E1.AQ.Q1.010 EG130010 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material aillant 510x486x109 mm, amb
porta transparent i pany amb clau , per a 2 files de 26 mòduls 18 mm , mòduls , totalment
equipat per el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 18 de MG ,
inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

99,67 €

BG130010 u Quadre de comandaments i protecció encastable,   de material aillant 510x486x109 m 82,00000 €

Altres conceptes 17,67000 €

01.E1.AQ.Q1.011 EG130002 u Quadre de protecció i comandament format per un Cofret G IP55 Prisma Plus G de 19 mòduls
1.050 mm d'alçada per 555 mm d'amplada , porta plena IP55 , repartidors Polybloc, tapes
perforades, inclos elements del sistema Prisma Plus G necesaris per a el muntatge i
connexionat de tots els elements , rotulació amb plaques gravades i etiquetatge de les lìnies .
Segons esquema elèctric unifilar .

587,69 €

BG130002 u Quadre de protecció i comandament  format per un Cofret G IP55  Prisma Plus G de 1 517,00000 €

Altres conceptes 70,69000 €

01.E1.AQ.Q1.012 EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal i
encastada

13,18 €

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció nor 1,38000 €

Altres conceptes 11,80000 €

01.E1.AQ.Q1.013 EG160012 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 155x110x74 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment

15,69 €

BG164D22 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 155x110x74 mm, amb grau de protecci 3,73000 €
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Altres conceptes 11,96000 €

01.E1.AQ.Q2.001 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,52 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,63240 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 1,75760 €

01.E1.AQ.Q2.002 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,88 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,92820 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 1,82180 €

01.E1.AQ.Q2.003 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

0,91 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,18360 €

Altres conceptes 0,72640 €

01.E1.AQ.Q2.004 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

0,96 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,23460 €

Altres conceptes 0,72540 €

01.E1.AQ.Q2.005 EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

1,09 €

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,35700 €

Altres conceptes 0,73300 €

01.E1.AQ.Q2.006 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

4,01 €

BG23E810 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 1,97880 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €

Altres conceptes 1,82120 €

01.E1.AQ.Q2.007 EG242602 m Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 29 i muntat superficialment 4,78 €

BG242600 m Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 29 3,83520 €

BGW24000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer 0,21000 €

Altres conceptes 0,73480 €

01.E1.AQ.Q2.008 EG2DA80A m Safata metàl.lica de reixeta d'acer electrocincat, de 106 x 400 mm d'amplària, fixada amb suports 26,58 €

BG2DA800 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer electrocincat, de 106 x 400 mm d'amplària 21,41000 €

BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 2,02000 €

Altres conceptes 3,15000 €
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01.E1.AQ.Q2.009 EG2D950A m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 60x300 mm d'amplària , amb separador i fixada
amb suports

17,67 €

BG2D9500 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 60x300 mm d'amplària , amb separa 9,60000 €

BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 2,02000 €

Altres conceptes 6,05000 €

01.E1.AQ.Q2.010 EG2D0010 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 60x200 mm d'amplària ,  fixada amb suports 15,52 €

BG2D0010 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 60x200 mm d'amplària ,fixada amb s 10,40000 €

BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 2,02000 €

Altres conceptes 3,10000 €

01.E1.AQ.Q2.011 EG2B1102 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x300 mm, amb tapa i muntada superficialment 25,83 €

BG2B1100 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x300 mm, amb tapa i muntada superficial 19,30860 €

BGW2B000 u Part proporcional d'accessoris per a canals metàl.liques 0,38000 €

Altres conceptes 6,14140 €

01.E1.AQ.Q2.012 EG2DU080 m Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques 6,25 €

BG2DU080 m Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques 4,20000 €

Altres conceptes 2,05000 €

01.E1.AQ.Q2.013 EG2A1A02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 55x130 mm amb separador i muntada
superficialment (Mod. TK02103/9 ) de SIMON o equivalent

22,75 €

BG2A1A00 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 55x130 mm amb separador (Mod. TK0 19,68600 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,36000 €

Altres conceptes 2,70400 €

01.E1.AQ.Q2.014 EG2JMA22 u Minicolumna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares útils, amb una alçària de 310 mm,
col.locada (Mod. ALK726/8) de SIMON o equivalent

95,20 €

BG2JMA22 u Minicolumna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares útils, amb una alçària de 31 70,65000 €

Altres conceptes 24,55000 €

01.E1.AQ.Q3.001 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

1,01 €

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, 0,60180 €

Altres conceptes 0,40820 €

01.E1.AQ.Q3.002 EG329406 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x4 mm2, col.locat en tub

1,32 €

BG329400 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, 0,90780 €

Altres conceptes 0,41220 €

01.E1.AQ.Q3.003 EG31E306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

1,99 €

BG31E300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,37700 €

Altres conceptes 0,61300 €

01.E1.AQ.Q3.004 EG310010 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, de
secció 3x4mm2, col.locat en tub

3,84 €
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BG310010 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 3,22320 €

Altres conceptes 0,61680 €

01.E1.AQ.Q3.005 EG31E406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

3,52 €

BG31E400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 2,90700 €

Altres conceptes 0,61300 €

01.E1.AQ.Q3.006 EG31E506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x2.5 mm2, col.locat en tub

4,85 €

BG31E500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 3,21300 €

Altres conceptes 1,63700 €

01.E1.AQ.Q3.007 EG31E606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x4mm2, col.locat en tub

6,23 €

BG31E600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 4,59000 €

Altres conceptes 1,64000 €

01.E1.AQ.Q3.008 EG31N306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció5x6 mm2, col.locat en tub

7,24 €

BG31N300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 6,63000 €

Altres conceptes 0,61000 €

01.E1.AQ.Q3.009 EG31N406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

12,60 €

BG31N400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 11,98500 €

Altres conceptes 0,61500 €

01.E1.AQ.Q3.010 EG310001 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 4x35 mm2, col.locat en safata

29,32 €

BG310001 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 27,68280 €

Altres conceptes 1,63720 €

01.E1.AQ.Q3.011 GG311F06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x185 mm2,
col.locat en tub

31,89 €

BG311F00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x18 26,36700 €

Altres conceptes 5,52300 €

01.E1.AQ.Q3.012 GG311G06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x240 mm2, col.locat
en tub

41,84 €

BG311G00 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x240 mm2 35,70000 €

Altres conceptes 6,14000 €

01.E1.AQ.Q3.013 GG311706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat
en tub

3,25 €

BG311700 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2 1,20360 €

Altres conceptes 2,04640 €

01.E1.AQ.Q3.014 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,62 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,32000 €
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BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,26480 €

Altres conceptes 5,03520 €

01.E1.AQ.Q4.001 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

16,65 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 8,15000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E1.AQ.Q4.002 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

16,79 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 8,29000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E1.AQ.Q4.003 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

48,66 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 39,49000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,85000 €

01.E1.AQ.Q4.004 EG415A9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN 'MG'' C60N

27,70 €

BG415A9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 19,20000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E1.AQ.Q4.005 EG410001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 'MG'' C60N

45,32 €

BG410001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tet 36,15000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,85000 €

01.E1.AQ.Q4.006 EG410002 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 'MG'' C60N

52,32 €

BG410002 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tet 43,15000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,85000 €

01.E1.AQ.Q4.007 EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

122,56 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 111,19000 €
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 11,05000 €

01.E1.AQ.Q4.008 EG410010 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 250 A d'intensitat nominal, , tetrapolar (4P), de 36 KA de
poder de tall  amb bloc de relè tèrmic TM 200A  ''MG''  NS250-N

681,37 €

BG410010 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 250 A d'intensitat nominal, , tetrapolar (4P), de 670,00000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 11,05000 €

01.E1.AQ.Q4.009 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

28,36 €

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal 16,58000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 11,49000 €

01.E1.AQ.Q4.010 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

88,65 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 73,57000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 14,79000 €

01.E1.AQ.Q4.011 EG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

98,95 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 83,87000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 14,79000 €

01.E1.AQ.Q4.012 EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

129,07 €

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tet 113,99000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 14,79000 €

01.E1.AQ.Q4.013 EG420009 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, superinmunizats ( S.I) de desconnexió fixe instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

101,78 €

BG420009 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal 90,00000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 11,49000 €

01.E1.AQ.Q4.014 EG47U030 u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

61,32 €
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BG47U030 u Interruptor manual 63 A, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador visual de l'es 55,62000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,35000 €

Altres conceptes 5,35000 €

01.E1.AQ.Q4.015 EG470001 u Interruptor manual de 125A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió ''MG'' INS 125

83,85 €

BG470001 u Interruptor manual 125A, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador visual de l'e 78,15000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,35000 €

Altres conceptes 5,35000 €

01.E1.AQ.Q4.016 EG47U020 u Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

50,53 €

BG47U020 u Interruptor manual 40 A, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador visual de l'es 44,83000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,35000 €

Altres conceptes 5,35000 €

01.E1.AQ.Q4.017 EG47U010 u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió
i fixat a pressió

15,45 €

BG47U010 u Interruptor manual 20 A, tetrapolar (2P), de seccionament, amb indicador visual de l'es 9,75000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,35000 €

Altres conceptes 5,35000 €

01.E1.AQ.Q4.018 EG4R34B2 u Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a quadre 58,55 €

BG4R34B0 u Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a quadre 47,50000 €

Altres conceptes 11,05000 €

01.E1.AQ.Q4.019 EG4R34B3 u Minuter d'escala MIN 230 VCA regulable de 1 a  7 minuts  muntat a quadre 32,00 €

Sense descomposició 32,00000 €

01.E1.AQ.Q5.001 EG521811 u Voltímetre de ferro mòbil de corrent altern, de 500 V de mesura màxima, de 48x48 mm, amb
escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari

30,88 €

BG521811 u Voltímetre de ferro mòbil, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima, de 48x48 m 27,32000 €

Altres conceptes 3,56000 €

01.E1.AQ.Q5.002 EG541331 u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, per a mesurar intensitats des de 1 fins a 15 A, de
96x96 mm, d'escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari

32,91 €

BG541331 u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per a mesurar intensitats de 1 fins a 28,25000 €

Altres conceptes 4,66000 €

01.E1.AQ.Q6.001 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada 1,37 €

BG611030 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà 0,55000 €

Altres conceptes 0,82000 €

01.E1.AQ.Q6.002 EG2M3161 u Caixa de lloc de treball per a 6 mecanismes de tipus universal, sense els mecanismes, inclosos
els accessoris d'acabat, fixada mecànicament ( Mod. SBC300 o SC300/9 ) de SIMON

25,23 €

BG2M3161 u Caixa de lloc de treball per a 6 mecanismes de tipus universal, sense els mecanismes, 15,00000 €

Altres conceptes 10,23000 €

01.E1.AQ.Q6.003 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 8,65 €
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BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a en 2,83000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E1.AQ.Q6.004 EG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, de muntatge superficail 10,82 €

BG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, de muntatge 5,00000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E1.AQ.Q6.005 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, serie
LS990 ''Jung'' , preu alt, encastada

9,20 €

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 3,38000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E1.AQ.Q6.006 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

11,62 €

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, 5,80000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E1.AQ.Q6.007 EG6P2262 u Presa de corrent industrial amb 2 bases Schuko 10/16 250V + 1 base 3P+T, de 16 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309, amb grau de protecció de IP-54, col.locada
(Ref. 17911-35) de SIMON o equivalent

61,23 €

BG6P2262 u Presa de corrent industrial  amb 2 bases Schuko 10/16 250V + 1 base  3P+T, de 16 A 51,00000 €

Altres conceptes 10,23000 €

01.E1.AQ.Q6.008 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

11,97 €

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, 6,15000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E1.AQ.Q6.009 EG675213 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, amb bastidor per
a caixa universal, preu alt, col.locat

4,61 €

BG675213 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu a 2,86000 €

BG6ZA510 u Bastidor per a caixa universal per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 element, 0,62000 €

Altres conceptes 1,13000 €

01.E1.AQ.Q6.010 EG675223 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements, amb bastidor
per a caixa universal, preu alt, col.locat

8,61 €

BG675223 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements, pre 5,76000 €

BG6ZA510 u Bastidor per a caixa universal per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 element, 1,24000 €

Altres conceptes 1,61000 €

01.E1.AQ.Q6.011 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

48,63 €

BG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins 42,37000 €

Altres conceptes 6,26000 €

01.E1.AQ.Q6.012 EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment 18,81 €

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 11,82000 €

BGWA1000 u Part proporcional d´accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,23000 €
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Altres conceptes 6,76000 €

01.E1.AQ.Q7.001 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

21,52 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 6,96000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,67000 €

Altres conceptes 10,89000 €

01.E1.AQ.Q7.002 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col.locat superficialment

19,38 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 9,15000 €

Altres conceptes 10,23000 €

01.E1.AQ.Q8.001 EH217921 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini i 3 tubs fluorescents TL5 de 24 W/840 HF-P D6, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF i encastada a cel ras de fibra
mineral  (Mod. TBS630 REF.59238100 ) o equivalent.

185,93 €

BH217920 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini i 3 tubs fluorescents TL5 de 24 W/840 HF- 175,70000 €

Altres conceptes 10,23000 €

01.E1.AQ.Q8.002 EH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions d'encastament
de 239 mm de diàmetre i 122 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col.locada encastada (Mod. FBS 120 ref.66201500) de PHILIPS o equivalet.

69,48 €

BH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades f 49,60000 €

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 26 W de potència, 230 V de tensió d'ali 7,78000 €

Altres conceptes 12,10000 €

01.E1.AQ.Q8.003 EH2D0001 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions d'encastament
de 239 mm de diàmetre i 122 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col.locada encastada (Mod. FBS 120 ref.66203900) de PHILIPS o equivalet.

75,08 €

BH2D5A53 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades f 55,20000 €

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 26 W de potència, 230 V de tensió d'ali 7,78000 €

Altres conceptes 12,10000 €

01.E1.AQ.Q8.004 EHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

44,68 €

BHB17250 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub fluorescent de 36 W, de form 33,66000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,84000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E1.AQ.Q8.005 EHB17354 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

56,23 €

BHB17350 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub fluorescent de 58 W, de form 43,98000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,84000 €

Altres conceptes 9,41000 €

01.E1.AQ.Q8.006 EH32U010 u Aplic amb làmpada vm de 50 W,  model  WALLPACKETTE '' Carandini'' muntat superficialment 202,08 €
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BH32U010 u Aplic amb làmpada vm de 50 W,  model  WALLPACKETTE '' Carandini'' muntat superfi 187,00000 €

BHWB1001 u Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplic 1,57000 €

Altres conceptes 13,51000 €

01.E1.AQ.Q8.007 EHP428F1 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HPI 400 W, equip integrat al cos,
alimentació a 230 V, campana de planxa d'alumini , muntat superficialment (Mod. HPK 150
bu/745 amb P-WB + GPK 150R ref. 14272200+ 14302600) de PHILIPS  o equivalent.

212,86 €

BHP428F1 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HPI 400 W, equip integrat al co 189,60000 €

Altres conceptes 23,26000 €

01.E1.AQ.Q8.008 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de
2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

107,56 €

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 3 100,96000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,46000 €

Altres conceptes 6,14000 €

01.E1.AQ.Q8.009 EH614531 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de
baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de
protecció IP 425, col.locat superficialment

61,75 €

BH614531 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmp 55,15000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,46000 €

Altres conceptes 6,14000 €

01.E1.AQ.Q8.010 EH210010 u Increment per  regul.lació de reactancia electrònica per a 3/4 làmpades (HF-R) 62,40 €

Sense descomposició 62,40000 €

01.E1.AQ.Q8.011 EH210011 u Regulador en funció de la llum diurna (Mod. Luxsense) de PHILIPS o equivalent 19,20 €

Sense descomposició 19,20000 €

01.E1.AQ.Q9.001 FG000001 pa Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de l'organisme competent, inclos
taxes .

1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

01.E1.AQ.Q9.002 FG00U005 pa Partida alçada a justificar per a les despeses per a la concertació i contractació amb la
companyia Enher del subministrament elèctric

9.000,00 €

Sense descomposició 9.000,00000 €

01.E1.AR.R1.001 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

18,63 €

BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector 13,78000 €

Altres conceptes 4,85000 €

01.E1.AR.R1.002 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
col.locat sota tub o canal

1,12 €

BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 0,50400 €

Altres conceptes 0,61600 €

01.E1.AR.R1.003 EP732452 u Certificació  ISO 11801 CAT.6 6,00 €

BP732452 u Certificació  ISO 11801 cat.6 6,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AR.R1.004 EP742B68 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 2000x600x800 mm,amb entrada de cables,
gues passacables, 128 connectors cat 6 utp slim de infra+ de 8 pins , 6 panels 19'' 24 ports utp ,
panel 19'' guia latiguillos 1U frontal, 128, panel telefonic 19'' 48 ports plans, latiguillos RJ45 cat
6 L=1m, porta amb vidre securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, equipat amb bateria
d´endolls , col.locat superficialment  VDA HIMEL 42U. Totalment connectat .

3.147,00 €

BP742B68 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 2000x600x800 mm,amb  entrada de c 3.147,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E1.AR.R1.005 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col.locat i connectat

420,22 €

BP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alime 338,31000 €

Altres conceptes 81,91000 €

01.E1.AR.R2.001 EP211224 u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de
conversació i muntat en armari tancat

451,35 €

BP211220 u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb 205,62000 €

Altres conceptes 245,73000 €

01.E1.AR.R2.002 EP221B25 u Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, de 12 polsadors, en 2
columnes i encastada

283,84 €

BP221B20 u Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, de 12 polsadors, 144,59000 €

Altres conceptes 139,25000 €

01.E1.AR.R2.003 EP24220A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta
amb funda

120,87 €

BP24220A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig i per a enc 18,48000 €

Altres conceptes 102,39000 €

01.E1.AR.R2.004 EP251307 u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de conversació amb placa de
carrer i central de consergeria, muntat a la paret

51,18 €

BP251307 u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de conversació amb pla 20,46000 €

Altres conceptes 30,72000 €

01.E1.AR.R2.005 EP261115 u Caixa de derivació per comunicació només telefònica, amb 1 derivació, per a 1 aparell d'usuari
servit i encastada

41,64 €

BP261115 u Caixa de derivació per a comunicació només telefònica, amb 1 derivació, per a servir 0,68000 €

Altres conceptes 40,96000 €

01.E1.AR.R2.006 EP271C03 m Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un i col.locat
en tub

5,64 €

BP271C00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de cables, de secció 0,6 mm2 cada 0,32000 €

Altres conceptes 5,32000 €

01.E1.AR.R3.001 EP111201 u Antena UHF digital mod. Diana Plus 16 db de ganancia + antena de f.m. omnidireccional mod.
AN-02, base de torreta empotrar triangular+ tramo de torreta superior a 2.5 m. d'alçada , amb
cargols per fixació + Màstil de 3 m galvanitzat, inclos part proporcional de cablejat i posta en
marxa,

472,80 €

BP111201 u Antena UHF digital mod. Diana Plus 16 db de ganancia + antena de f.m. omnidireccio 150,00000 €

Altres conceptes 322,80000 €

01.E1.AR.R3.002 EP122704 u Equip d´amplificació Multibanda SAB-404, amb 4 entrades BI / FM/ VHF , amb un nivell de
sortida de 117 db , inclos part proporcional de cablejat i posta en marxa , muntat en armari tancat

316,75 €
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BP122704 u Equip d´amplificació Multibanda SAB-404, amb 4 entrades BI / FM/ VHF , amb un nivel 115,00000 €

Altres conceptes 201,75000 €

01.E1.AR.R3.003 EP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment mod. DES-212

13,54 €

BP132100 u Caixa de derivació amb nombre de derivacions 2, de base metàl.lica i envoltant de ma 5,47000 €

Altres conceptes 8,07000 €

01.E1.AR.R3.004 EP141005 u Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada mod. BIF-01 14,49 €

BP141000 u Presa de senyal de TV i FM, rodona  mod. BIF-01 6,42000 €

Altres conceptes 8,07000 €

01.E1.AR.R3.005 EP151006 m Conductor coaxial d´atenuació normal, col.locat en tub 5,60 €

BP151000 m Conductor coaxial d´atenuació normal 0,35000 €

Altres conceptes 5,25000 €

01.E1.AS.001 EL66217H u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina amb
portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana

14.337,27 €

BL613200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherènci 515,64000 €

BL813200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherènci 836,97000 €

BLA413F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçàri 931,42000 €

BLE13320 u Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionam 3.308,05000 €

BLL1H332 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica 2.940,87000 €

BLR12100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra univer 27,40000 €

BLT12190 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitat 115,08000 €

BLN22210 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids 61,03000 €

BLH13512 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrre 2.746,33000 €

BL113230 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 450 kg d 348,74000 €

Altres conceptes 2.505,74000 €

01.E1.AT.001 EMOB0001 u Subministrament i col·locació de cadira de rodes, model INFOR 221R de la casa Sillon Sur o
similar

178,40 €

Sense descomposició 178,40000 €

01.E1.AT.002 EMOB0002 u Subministrament i col·locació de cadira apilable, model 14F de la casa Sillon Sur o similar 77,65 €

Sense descomposició 77,65000 €

01.E1.AT.003 EMOB0003 u Subministrament i col·locació de cadira vista, model 44F de la casa Sillon Sur o similar 98,00 €

Sense descomposició 98,00000 €

01.E1.AT.004 EMOB0004 u Subministrament i col·locació de cadira de rodes amb braços, model SELEC EXECUTIVA 9315
de la casa Sillon Sur o similar

490,30 €

Sense descomposició 490,30000 €

01.E1.AT.005 EMOB0005 u Subministrament i col·locació de cadira vista, model VARIUS de la casa Casas o similar 120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €
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01.E1.AT.006 EMOB0006 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x77 cm, de la casa Forma5 o similar 158,60 €

Sense descomposició 158,60000 €

01.E1.AT.007 EMOB0007 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x145 cm, de la casa Forma5 o similar 230,20 €

Sense descomposició 230,20000 €

01.E1.AT.008 EMOB0008 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x199 cm, de la casa Forma5 o similar 297,60 €

Sense descomposició 297,60000 €

01.E1.AT.009 EMOB0010 u Subministrament i col·locació d'armari de fusta, de 90x43x145 cm, de la casa Forma5 o similar 676,50 €

Sense descomposició 676,50000 €

01.E1.AT.010 EMOB0011 u Subministrament i col·locació d'armari de fusta, de 90x43x199 cm, de la casa Forma5 o similar 849,00 €

Sense descomposició 849,00000 €

01.E1.AT.011 EMOB0013 u Subministrament i col·locació de buc amb rodes, model VENEZIA sèrie clàssic de la casa
Forma5 o similar

170,52 €

Sense descomposició 170,52000 €

01.E1.AT.012 EMOB0014 u Subministrament i col·locació de buc amb rodes, model FORNOVA sèrie clàssic de la casa
Forma5 o similar

350,82 €

Sense descomposició 350,82000 €

01.E1.AT.013 EMOB0015 u Subministrament i col·locació de taula de reunions ''lados curvos'' de 240x120 cm, model NIZA1
sèrie clàssic de la casa Gordiano o similar

1.139,90 €

Sense descomposició 1.139,90000 €

01.E1.AT.014 EMOB0016 u Subministrament i col·locació de taula de menjador de 140x140 cm, de la casa Forma5 o similar 160,00 €

Sense descomposició 160,00000 €

01.E1.AT.015 EMOB0017 u Subministrament i col·locació de taula amb revister de 57x45 cm, model KIOSK de la casa
Mobles o similar

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

01.E1.AT.016 EMOB0018 u Subministrament i col·locació de taula de 180x180 cm, model FORNOVA sèrie clàssic perfil recte
de la casa Forma5 o similar

147,40 €

Sense descomposició 147,40000 €

01.E1.AT.017 EMOB0020 u Subministrament i col·locació de taula de roure decapat de 250x197 cm, model ROURE de la
casa Gordiano o similar

1.372,90 €

Sense descomposició 1.372,90000 €

01.E1.AT.018 EMOB0021 u Subministrament i col·locació de taula rodona de d.125 cm, model NIZA1 de la casa Gordiano o
similar

725,40 €

Sense descomposició 725,40000 €

01.E1.AT.019 EMOB0022 u Subministrament i col·locació de taula rodona de reunions de d.125 cm, de la casa Gordiano o
similar

209,50 €

Sense descomposició 209,50000 €

01.E1.AT.020 EMOB0024 u Subministrament i col·locació de taula rodona de reunions de 12 mòduls de 120 cm, de la casa
Forma5 o similar

960,00 €

Sense descomposició 960,00000 €

01.E1.AT.021 EMOB0026 u Subministrament i col·locació de moble de recepció 2 segons plànols 2.059,35 €

Sense descomposició 2.059,35000 €

01.E1.AT.022 EMOB0027 u Subministrament i col·locació de taquilla metàl·lica de 30x50x180 cm, model gama ST-SERIE2
de la casa Aluinter o similar

150,00 €
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Sense descomposició 150,00000 €

01.E1.AT.023 EMOB0028 u Subministrament i col·locació de banc de vestuari doble amb suport de perxes, de la casa
Altimiras o similar

654,00 €

Sense descomposició 654,00000 €

01.E1.AT.024 ECOR0001 u Subministrament i col·locació de cortina tipus Estor enrollable amb cadena Helioscreen
Greenscreen de Gradulux o similar, de dimensions 130x122 cm

123,59 €

Sense descomposició 123,59000 €

01.E1.AV.001 FVAR0007 pa Partida alçada a justificar pels treballs de trasllat del mobiliari, arxius, documentació vària, etc,...
de les diferents dependències municipals al seu nou emplaçament, totalment acabat

60.000,00 €

Sense descomposició 60.000,00000 €

01.E1.AV.002 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, 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

1,63 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 0,99000 €

Altres conceptes 0,64000 €

01.E1.AV.003 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura

3,37 €

B44Z5A2A kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditza 1,19000 €

Altres conceptes 2,18000 €

01.E1.AV.004 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

109,70 €

BB121JA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brè 95,42000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,70000 €

Altres conceptes 12,58000 €

01.E1.AV.005 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 15x15 mm de pas de malla, amb platines portants de
20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat

99,45 €

Sense descomposició 99,45000 €

01.E1.AV.006 G443PIN1 kg Pintat d'acer A/42-B amb 2 capes de base de 35-40 micres d'espessor d'emprimació
anticorrossiva HK-2E, 1 capa intermitja de 60-80 micres d'espessor de revestiment multiresinic
d'alt espessor FILLER i 2 capes d'acabat de 35-40 micres d'esmalt de poliuretà d'alta qualitat
DURCOL de la casa Euroquimica o similar

0,50 €

Sense descomposició 0,50000 €

01.E1.AV.007 E89BAEJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt martelé, amb una
capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

18,54 €

B89ZN000 kg Esmalt martele 4,85000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,66000 €

Altres conceptes 12,03000 €

01.E2.AA.001 G214FIB1 m2 Desmuntatge i enretirada de cobertes de fibrociment i part proporcional de peces de canals i
careners, portat a terme per personal especialitzat, càrrega i transport de sobrants a abocador
autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i manteniment d'abocador

11,95 €

Sense descomposició 11,95000 €

01.E2.AA.002 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

113,62 €
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Altres conceptes 113,62000 €

01.E2.AA.003 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,00 €

Altres conceptes 10,00000 €

01.E2.AA.004 44M14111 u Estintolament de paret obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures
A/42-B (S 275 JR) laminats, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per
a pas de 1,5 a 3,0 m d'amplària, col.locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <=15 t de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

866,47 €

Altres conceptes 866,47000 €

01.E2.AA.005 44M14224 u Estintolament de paret obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures
A/42-B (S 275 JR) laminats perfil d'acer per a estructures A/42-B (S 275 JR) laminats, amb una
quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 2,5-4,5 m d'amplària,
col.locat sobre pilars d'acer A/42-B (S 275 JR) laminats, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl.lic de <=15 t de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. no inclou elements de fonamentació

3.162,70 €

Altres conceptes 3.162,70000 €

01.E2.AA.006 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs manteniment d'abocador

3,60 €

Sense descomposició 3,60000 €

01.E2.AA.007 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes 10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

01.E2.AD.001 F219TALL m Tall amb serra de disc de 3-4 cm de gruix, en qualsevol tipus de paviment 3,47 €

Sense descomposició 3,47000 €

01.E2.AD.002 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.E2.AD.003 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

119,66 €

Altres conceptes 119,66000 €

01.E2.AD.004 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics

11,93 €

Altres conceptes 11,93000 €

01.E2.AD.005 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

12,27 €

Altres conceptes 12,27000 €

01.E2.AD.006 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.E2.AD.007 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs manteniment d'abocador

3,60 €

Sense descomposició 3,60000 €

01.E2.AD.008 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes 10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

01.E2.AD.009 ED15B971 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

26,11 €
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BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,15000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,31630 €

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 0,76200 €

BD13199B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 6,95800 €

Altres conceptes 12,92370 €

01.E2.AD.010 ED353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat
de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment

137,01 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,43934 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28154 €

B0111000 m3 Aigua 0,00097 €

Altres conceptes 125,28815 €

01.E2.AD.011 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

189,92 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 16,72220 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,55427 €

B0111000 m3 Aigua 0,00194 €

Altres conceptes 172,64159 €

01.E2.AD.012 ED7FL00A m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

30,95 €

BD132A9B m Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, 10,53000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,29280 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,42846 €

Altres conceptes 7,69874 €

01.E2.AD.013 ED7FL00B m Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

37,10 €

Sense descomposició 37,10000 €

01.E2.AD.014 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2
de pols de quars gris

114,97 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 15,29298 €

B0651670 m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 75,62100 €

Altres conceptes 24,05602 €

01.E2.AE.001 FCUB0001 m2 Subministrament i muntatge de coberta sandwich formada per:
- Perfil inferior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer galvanitzat i acabada Policolor.
- Omegas separadores en xapa d'acer galvanitzat d'1 mm d'espessor.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Perfil superior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer galvanitzat i acabat Policolor.

35,07 €

Sense descomposició 35,07000 €

01.E2.AE.002 FCUB0002 m2 Subministrament i muntatge de lluernaris en coberta sandwich formada per dues plaques
translúcides (transparent i blanc), del mateix perfil de coberta (R4-44/1000) realitzades en
poliéster protegides mitjançant Gel-Coat, totalment acabat i muntat

53,31 €
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Sense descomposició 53,31000 €

01.E2.AE.003 FCUB0003 m Subministrament i muntatge de remat de cumbrera en xapa d'acer galvanitzat i acabat Policolor,
de 0,6 mm d'espessor i 500 mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat

14,62 €

Sense descomposició 14,62000 €

01.E2.AE.004 FCUB0004 m Subministrament i muntatge de canal sandwich interior formada per:
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm d'espessor i 1000 mm de
desenvolupament.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm d'espessor i 1000 mm de
desenvolupament.
- Remat de subjecció de tancament interior.
La unió entre peces serà mecànica i el segellat amb silicona, totalment acabat i muntat

68,65 €

Sense descomposició 68,65000 €

01.E2.AE.005 FCUB0005 u Subministrament i muntatge d'embocadura cònica d'acer galvanitzat de 120 mm de diàmetre i
morrió galvanitzat, totalment acabat i muntat

29,92 €

Sense descomposició 29,92000 €

01.E2.AE.006 FCUB0006 m Subministrament i muntatge de remat de coronació en xapa d'acer galvanitzat i acabat Policolor
de 0,6 mm d'espessor i 600 mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat

16,47 €

Sense descomposició 16,47000 €

01.E2.AE.007 FCUB0007 m2 Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de xarxes de protecció horitzontal, en panys de
dimensions ajustats als forats a protegir, de poliamida d'alta tenacitat 6.6 amb llum de malla
100x100 mm, diàmetre del fil de 4,5 mm i corda de tancament perimetral de 14 mm de diàmetre,
resistència de ruptura de 3000 KN i de conformitat amb la Norma Europea NE1263-1, totalment
acabat i muntant

8,43 €

Sense descomposició 8,43000 €

01.E2.AE.008 FCUB0008 m Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de barana de protecció de coberta composada per
anclatge tipus Combi-Flex invertit, suport tipus Combisafe formant una pantalla vertical, xarxa
amb un cable en la part superior, totalment acabat i muntat

15,83 €

Sense descomposició 15,83000 €

01.E2.AE.009 E5ZFQS00 u Gàrgola de xapa d'acer galvanitzada i lacada amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

20,38 €

B5ZFQS00 u Gàrgola de xapa d'acer galvanitzada i lacada amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 18,25000 €

Altres conceptes 2,13000 €

01.E2.AF.001 E618682K m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

38,09 €

B0E244W6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30 cm de cara vista, gris 19,13143 €

Altres conceptes 18,95857 €

01.E2.AF.002 E4F2B57E m3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de 29x14x10 cm R15 N/mm2, per a
revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

240,46 €

B0F1F2A1 u Maó calat R15 N/mm2, de 29x14x10 cm, per a revestir 47,52176 €

Altres conceptes 192,93824 €

01.E2.AF.003 E61ZJPP4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura d'acer amb platina d'acer A/42-B (S 275 JR),
treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb fixacions
mecàniques

17,70 €

B61ZJPP0 u Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer A/42-B (S 275 JR), treballada a tall 0,80000 €
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B0A62E00 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 1,32000 €

Altres conceptes 15,58000 €

01.E2.AF.004 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de
color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

11,84 €

B0EAA4L6 u Peça U de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de cara vista de color gris 3,27600 €

Altres conceptes 8,56400 €

01.E2.AF.005 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,08 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00490 €

Altres conceptes 1,07510 €

01.E2.AF.006 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col.locat manualment

114,37 €

Altres conceptes 114,37000 €

01.E2.AH.001 E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb
un pes mínim de 217 g/m2

5,49 €

B8Z101AM m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 3,67200 €

Altres conceptes 1,81800 €

01.E2.AH.002 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

21,22 €

Altres conceptes 21,22000 €

01.E2.AH.003 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

16,79 €

Altres conceptes 16,79000 €

01.E2.AH.004 E83PFE04 m2 Subministrament i col·locació de parament format per xapa grecada perforada d'alumini lacat,
cargolada sobre una estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres

82,50 €

Sense descomposició 82,50000 €

01.E2.AH.005 E881S130 m2 Monocapa amb morter de calç, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat
raspat

24,12 €

B881C000 kg Morter monocapa de calç 11,68650 €

Altres conceptes 12,43350 €

01.E2.AH.006 E89AABJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

20,35 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,69320 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,40975 €

Altres conceptes 16,24705 €

01.E2.AH.007 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

3,99 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,66433 €

Altres conceptes 2,32567 €

01.E2.AH.008 E898U040 m2 Pintat de paraments verticals de bloc de formigó a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

12,56 €
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B8ZA1000 kg Segelladora 1,20600 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,59100 €

Altres conceptes 7,76300 €

01.E2.AI.001 E9G2REP1 m2 Reparació de paviment existent (fisurat ó en mal estat) consistent en preparació del suport
mitjançant l'aplicació d'una capa adherent d'alta calitat tipus Chyemiprimer W SP, aplicació del
sistema Chemilevel AC a base de resines de síntesis, ciments i aditius especials, realitzat en
dues capes de 6 a 8 mm d'espessor i color a escollir, acabt amb una capa de Chemitop W
incolora o color, de la casa Konnik o similat, totalment acabat segons indicacions de la direcció
d'obres

49,50 €

Sense descomposició 49,50000 €

01.E2.AJ.001 EAF4FF07 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 300x100 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat

757,55 €

Sense descomposició 757,55000 €

01.E2.AJ.002 EAF4AG01 m2 Porta basculant model N de dues fulles amb planxes i marc d'acer galvanitzat, totalment muntat
amb els seus accessoris

104,00 €

Sense descomposició 104,00000 €

01.E2.AJ.003 E8KZDT2K m Suport d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb supermaó de 50x25x4 cm, col.locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

5,98 €

B0F85540 u Supermaó de 50x25x4 cm, per a revestir 0,61901 €

Altres conceptes 5,36099 €

01.E2.AJ.004 E8KA7421 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs, col.locat amb fixacions mecàniques

7,34 €

B8KA7420 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de dese 2,54000 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,07643 €

Altres conceptes 4,72357 €

01.E2.AJ.005 EC1GU000 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

117,97 €

BC1GU000 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'imp 105,54000 €

Altres conceptes 12,43000 €

01.E2.AJ.006 EB32EST1 m Estructura de suport per a tarja superior de finestra, format per jàssera de tub d'acer galvanitzat
de 60x40x2 mm, ancorada amb tacs químics al forjat i a les parets laterals, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres

41,23 €

Altres conceptes 41,23000 €

01.E2.AO.O1.001 EM120010 u Aislador de linea inclòs  base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. 65,90 €

Sense descomposició 65,90000 €

01.E2.AO.O1.002 EM112055 u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment 28,03 €

BM112050 u Detector tèrmic termovelocimètric 17,90000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,30000 €

Altres conceptes 9,83000 €

01.E2.AO.O1.003 EM110012 u Detector de fums modelo FIRERAY 50R de feix de llamps projectats inclòs mòdul de
comunicació amb la central totalmente instalado incluyendo mano de obra y medios de
elevación.

795,00 €
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Sense descomposició 795,00000 €

01.E2.AO.O1.004 EM141002 u Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre. incorpora un disp. Switch de 7
segments per a configuració d'una direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd indicador
d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2 Ref. Plana Fàbrega, inclòs base per a
muntatge , muntat superficialment

67,00 €

Sense descomposició 67,00000 €

01.E2.AO.O1.005 EM131067 u Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre continu, polsant o bitonal,
alimentada directament del llaç o separadament i sincronitzable, inclòs base de connexionat .
norma EN54 part 3, inclòs base fijación  muntada a l'interior

137,60 €

Sense descomposició 137,60000 €

01.E2.AO.O1.006 EM150010 u Mts. de tubo eléctrico de PVC rígido, diámetro 20 mm, roscado por sus extremos, con elementos
de soportación, p.p. de cajas de registro y derivación, uniones, manguitos y accesorios, medios
de elevación y mano de obra.

6,04 €

BM150010 u Mts. de tubo eléctrico de PVC rígido, diámetro 20 mm, roscado por sus extremos, con 6,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E2.AO.O1.007 EM150011 u Mts. cable manguera apantallada de cobre de 2 x 1,5 mm2 rojo/negro trenzado para
interconexión de elementos en bus de datos sistemas de detección de incendios analógicos,
totalmente instalado, incl. p.p. de medios auxiliares, mano de obra.

1,37 €

BM150011 u Mts. cable manguera apantallada de cobre de 2 x 1,5 mm2 rojo/negro trenzado para in 1,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E2.AO.O1.008 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

46,68 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,23000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

Altres conceptes 8,19000 €

01.E2.AO.O1.009 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

119,06 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 110,61000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

Altres conceptes 8,19000 €

01.E2.AO.O1.010 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari,
muntada superficialment a la paret

356,84 €

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, am 253,90000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,55000 €

Altres conceptes 102,39000 €

01.E2.AO.O1.011 EF21A211 m Mts. de tubería de acero negro sin soldadura DIN-2448 de 2 1/2´´ (DN65) sin calorifugar,
montado en instalación de agua de protección contra incendios, incluso p.p. de uniones y
accesorios roscados, soldados y/o ranurados, elementos de soportación, accesorios, medios de
elevación, mano de obra, prueba hidráulica, con acabado en esmalte color rojo bombero.

31,89 €

BF21A200 m Mts. de tubería de acero negro sin soldadura DIN-2448 de 2 1/2´´ (DN65) sin calorifug 31,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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01.E2.AO.O1.012 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2'', segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

22,03 €

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 0,51500 €

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a ros 1,74600 €

BF218200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN I 7,72140 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,17110 €

Altres conceptes 11,87650 €

01.E2.AO.O1.013 EF216211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

14,18 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,13860 €

BF216200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´, segons la norma DIN EN ISO 6,17100 €

BFW21610 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´, per a roscar 0,84750 €

BFY21610 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 0,27000 €

Altres conceptes 6,75290 €

01.E2.AQ.Q1.001 EG1N0022 u Mòdul de comptadors elèctrics esquema TMF-1 amb comptador multifunció, amb ICPM de
4x20A, nucli toroidal amb relè diferencial retardat , bases DIN 0, fusibles de 63A , muntat
superficialment

1.688,00 €

Sense descomposició 1.688,00000 €

01.E2.AQ.Q1.002 EG130007 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 750x550x148 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 4 files de 96 mòduls 18 mm , mòduls , totalment equipat per el
montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos connexió
de tots el circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

353,56 €

BG130007 u Quadre de comandaments i protecció,  de xapa electrocincada 750x550x148 mm, am 330,00000 €

Altres conceptes 23,56000 €

01.E2.AQ.Q1.003 EG130006 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 600x550x170 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 3 files de 72 mòduls 18 mm , totalment equipat per el montatge
dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos connexió de tots el
circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

224,12 €

BG130006 u Quadre de comandaments i protecció,  de xapa electrocincada 600x550x170 mm, am 177,00000 €

Altres conceptes 47,12000 €

01.E2.AQ.Q1.004 EG160012 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 155x110x74 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment

15,69 €

BG164D22 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 155x110x74 mm, amb grau de protecci 3,73000 €

Altres conceptes 11,96000 €

01.E2.AQ.Q2.001 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,52 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,63240 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 1,75760 €

01.E2.AQ.Q2.002 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,88 €
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BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,92820 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 1,82180 €

01.E2.AQ.Q2.003 EG2B0012 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x200 mm, amb tapa i muntada superficialment 20,35 €

Sense descomposició 20,35000 €

01.E2.AQ.Q3.001 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

1,01 €

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, 0,60180 €

Altres conceptes 0,40820 €

01.E2.AQ.Q3.002 EG329406 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x4 mm2, col.locat en tub

1,32 €

BG329400 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, 0,90780 €

Altres conceptes 0,41220 €

01.E2.AQ.Q3.003 EG31E306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

1,99 €

BG31E300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,37700 €

Altres conceptes 0,61300 €

01.E2.AQ.Q3.004 EG310010 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, de
secció 3x4mm2, col.locat en tub

3,84 €

BG310010 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 3,22320 €

Altres conceptes 0,61680 €

01.E2.AQ.Q3.005 EG31N406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

12,60 €

BG31N400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 11,98500 €

Altres conceptes 0,61500 €

01.E2.AQ.Q4.001 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

16,65 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 8,15000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E2.AQ.Q4.002 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

16,79 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 8,29000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E2.AQ.Q4.003 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

48,66 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 39,49000 €
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,85000 €

01.E2.AQ.Q4.004 EG410012 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat nominal, , tetrapolar (4P), de 36 KA de
poder de tall  amb bloc de relè tèrmic TM 100A  ''MG''  NS160-N

266,37 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

BG410012 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat nominal, , tetrapolar (4P), de 255,00000 €

Altres conceptes 11,05000 €

01.E2.AQ.Q4.005 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

28,36 €

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal 16,58000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 11,49000 €

01.E2.AQ.Q4.006 EG47U010 u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió
i fixat a pressió

15,45 €

BG47U010 u Interruptor manual 20 A, tetrapolar (2P), de seccionament, amb indicador visual de l'es 9,75000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,35000 €

Altres conceptes 5,35000 €

01.E2.AQ.Q5.001 EG521811 u Voltímetre de ferro mòbil de corrent altern, de 500 V de mesura màxima, de 48x48 mm, amb
escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari

30,88 €

BG521811 u Voltímetre de ferro mòbil, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima, de 48x48 m 27,32000 €

Altres conceptes 3,56000 €

01.E2.AQ.Q5.002 EG541331 u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, per a mesurar intensitats des de 1 fins a 15 A, de
96x96 mm, d'escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari

32,91 €

BG541331 u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per a mesurar intensitats de 1 fins a 28,25000 €

Altres conceptes 4,66000 €

01.E2.AQ.Q6.001 EG6P0012 u Presa de corrent industrial amb 4 bases Schuko 10/16 250V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309, amb grau de protecció de IP-54, col.locada

42,37 €

Sense descomposició 42,37000 €

01.E2.AQ.Q6.002 EG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, de muntatge superficail 10,82 €

BG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, de muntatge 5,00000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E2.AQ.Q6.003 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

11,97 €

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, 6,15000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E2.AQ.Q6.004 EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment 18,81 €

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 11,82000 €

BGWA1000 u Part proporcional d´accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,23000 €
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Altres conceptes 6,76000 €

01.E2.AQ.Q8.001 EHP40010 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HPI 250 W, equip integrat al cos,
alimentació a 230 V, campana de planxa d'alumini , muntat superficialment (Mod. HPK 150
bu/745 amb P-WB + GPK 150R ref. 14271500+ 14302600) de PHILIPS  o equivalent.

205,66 €

BHP40010 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HPI 250 W, equip integrat al co 182,40000 €

Altres conceptes 23,26000 €

01.E2.AQ.Q8.002 EHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

44,68 €

BHB17250 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub fluorescent de 36 W, de form 33,66000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,84000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E2.AQ.Q8.003 EHB17354 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

56,23 €

BHB17350 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub fluorescent de 58 W, de form 43,98000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,84000 €

Altres conceptes 9,41000 €

01.E2.AQ.Q8.004 EH614531 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de
baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de
protecció IP 425, col.locat superficialment

61,75 €

BH614531 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmp 55,15000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,46000 €

Altres conceptes 6,14000 €

01.E2.AQ.Q9.001 FG000012 pa Memoria tècnica  de l'instal.lació elèctrica  i inspecció de l'organisme competent, inclos taxes . 350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

01.E2.AQ.Q9.002 FG00U012 pa Despeses per a la concertació i contractació amb la companyia Enher del subministrament
elèctric , a justificar .

1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

01.E2.AV.001 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, 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

1,63 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 0,99000 €

Altres conceptes 0,64000 €

01.E2.AV.002 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura

3,37 €

B44Z5A2A kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditza 1,19000 €

Altres conceptes 2,18000 €

01.E2.AV.003 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

109,70 €

BB121JA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brè 95,42000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,70000 €
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Altres conceptes 12,58000 €

01.E2.AV.004 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 15x15 mm de pas de malla, amb platines portants de
20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat

99,45 €

Sense descomposició 99,45000 €

01.E2.AV.005 G443PIN1 kg Pintat d'acer A/42-B amb 2 capes de base de 35-40 micres d'espessor d'emprimació
anticorrossiva HK-2E, 1 capa intermitja de 60-80 micres d'espessor de revestiment multiresinic
d'alt espessor FILLER i 2 capes d'acabat de 35-40 micres d'esmalt de poliuretà d'alta qualitat
DURCOL de la casa Euroquimica o similar

0,50 €

Sense descomposició 0,50000 €

01.E2.AV.006 E89BAEJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt martelé, amb una
capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

18,54 €

B89ZN000 kg Esmalt martele 4,85000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,66000 €

Altres conceptes 12,03000 €

01.E3.AO.O1.001 EFB10012 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa

16,38 €

BFB19400 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 3,92700 €

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

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

Altres conceptes 9,01000 €

01.E3.AO.O1.002 EN81A324 u Conexión de la red de incendios incorporando valvula de retención y brida normalizada de
compañia de aguas a la arqueta de entrada de agua de la red de abastecimiento publico.

502,00 €

BN81A320 u Conexión de la red de incendios incorporando valvula de retención y brida normalizad 502,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E3.AO.O1.003 EN11A324 u Suministro y colocación de Válvula de mariposa 2 1/2´´ , con palanca manual de 10 posiciones
PN 16 .(BOAX) con final de carrera, colocada con p.p. de accesorios, incluyendo medios
auxiliares y mano de obra.

187,78 €

BN11A320 u Suministro y colocación de Válvula de mariposa 2 1/2´´ , con palanca manual de 10 po 187,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E3.AO.O1.004 1K21L002 u Drets de connexió a abonar a la Cia subministradora 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

01.E3.AO.O1.005 EM121639 u Central de detección de incendios modular ID3000 de la marca NOTIFIER, microprocesada y
algorítmica autoprogramable con capacidad de hasta 8 lazos de 99 detectores + 99 módulos
monitores analógicos (entrada) o control (salida), hasta un total de 198 puntos identificables
individualmente por lazo.Pantalla LCD retroiluminada, salida serie RS-232 y RS- 485 para
conexión de repetidores remotos, Fuente de alimentación y espacio para 2 baterías. inclòs
muntatge, programació i posta en servei.

5.666,00 €

BM120010 u Central de detección de incendios modular ID3000 de la marca NOTIFIER, microproce 5.666,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.E3.AQ.Q1.001 EG130006 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada 600x550x170 mm, amb porta
plena i pany amb clau , per a 3 files de 72 mòduls 18 mm , totalment equipat per el montatge
dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG , inclos connexió de tots el
circuits , rotulació amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies.

224,12 €
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BG130006 u Quadre de comandaments i protecció,  de xapa electrocincada 600x550x170 mm, am 177,00000 €

Altres conceptes 47,12000 €

01.E3.AQ.Q2.001 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,52 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,63240 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 1,75760 €

01.E3.AQ.Q3.001 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

1,01 €

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, 0,60180 €

Altres conceptes 0,40820 €

01.E3.AQ.Q3.002 EG31N406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

12,60 €

BG31N400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 11,98500 €

Altres conceptes 0,61500 €

01.E3.AQ.Q4.001 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

48,66 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 39,49000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,85000 €

01.E3.AQ.Q4.002 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

16,65 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 8,15000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E3.AQ.Q4.003 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

16,79 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 8,29000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,32000 €

Altres conceptes 8,18000 €

01.E3.AQ.Q4.004 EG47U010 u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió
i fixat a pressió

15,45 €

BG47U010 u Interruptor manual 20 A, tetrapolar (2P), de seccionament, amb indicador visual de l'es 9,75000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,35000 €

Altres conceptes 5,35000 €

01.E3.AQ.Q4.005 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

28,36 €
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BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal 16,58000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 11,49000 €

01.E3.AQ.Q4.006 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

88,65 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 73,57000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 14,79000 €

01.E3.AQ.Q4.007 EG4R0012 u Maniobra d'enllumenat formada per un contactor 4P 25A un rellotge astronomic SECELUX ,
montat a quadre.

95,00 €

Sense descomposició 95,00000 €

01.E3.AQ.Q6.001 EG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, de muntatge superficail 10,82 €

BG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, de muntatge 5,00000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E3.AQ.Q6.002 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, serie
LS990 ''Jung'' , preu alt, encastada

9,20 €

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 3,38000 €

Altres conceptes 5,82000 €

01.E3.AQ.Q9.001 NS4120012 u Subministre i instal.lació de una planta fotovoltaica formada per 33 mòdul FV de CSI- Model
CS5A-170 Wp. Potencia total del generador 5.61 kWp. 3 Strings 11 mòduls, inclòs ondulador
monofàsic SolarMax 6000C i connexionat dels strings . caixa general de protecció, contador
bidireccional i proteccions de tots els elements , connexió a la xarxa de distribució de BT. situada
a 80 ml , legalització de la instal.lació i  posada en servei ,

38.496,00 €

Sense descomposició 38.496,00000 €

01.E3.AR.R1.001 EP271203 m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i col.locat
en tub

7,33 €

BP271200 m Cable per a transmissió telefònica, per a 12 parells de cables, de secció 0,5 mm2 cad 2,01000 €

Altres conceptes 5,32000 €

01.E3.AR.R1.002 EPD2A1D1 u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat
superficialment

187,01 €

BPD2A1D0 u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de pol 174,72000 €

Altres conceptes 12,29000 €

01.E3.AR.R1.003 EPD11151 u Caixa de registre d'enllaç per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb
aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150 mm, muntada
superficialment

151,29 €

BPD11150 u Caixa de registre d'enllaç per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat am 136,96000 €

Altres conceptes 14,33000 €

01.E3.AV.001 FVAR0010 u Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis afectats per l'execució de les obres,
totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres

60.000,00 €

Sense descomposició 60.000,00000 €
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01.E3.AV.002 FVAR0014 u Seguretat i salut 65.430,27 €

Sense descomposició 65.430,27000 €

01.E3.AV.003 FVAR0015 u Control de qualitat 45.000,00 €

Sense descomposició 45.000,00000 €

01.U1.01.001 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,52 €

Altres conceptes 0,52000 €

01.U1.01.002 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, inclosa part proporcional de roca i enderroc de possibles serveis o estructures
existents

3,05 €

Sense descomposició 3,05000 €

01.U1.01.003 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació interior, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

3,19 €

Sense descomposició 3,19000 €

01.U1.01.004 F226EXT1 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació exterior, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

4,81 €

Sense descomposició 4,81000 €

01.U1.01.005 F241A263 m3 Transport interior de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 2 km

1,76 €

Altres conceptes 1,76000 €

01.U1.01.006 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs manteniment d'abocador

3,60 €

Sense descomposició 3,60000 €

01.U1.01.007 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes 10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

01.U1.01.008 FZZZU211 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis afectats durant l'execució de
les obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

9.000,00 €

Sense descomposició 9.000,00000 €

01.U1.02.001 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,11 €

Altres conceptes 1,11000 €

01.U1.02.002 F922101J m3 Subbase de sauló d'aportació interior de l'obra amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

4,20 €

Sense descomposició 4,20000 €

01.U1.02.003 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,30 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,99950 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

Altres conceptes 6,25200 €

01.U1.02.004 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,81 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,63000 €

Altres conceptes 0,18000 €

01.U1.02.005 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,41 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 0,28000 €
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Altres conceptes 0,13000 €

01.U1.02.006 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

48,67 €

B9H18110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat gr 44,81000 €

Altres conceptes 3,86000 €

01.U1.02.007 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

49,65 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graníti 45,79000 €

Altres conceptes 3,86000 €

01.U1.02.008 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat
mecànic

80,82 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstic 63,59850 €

Altres conceptes 17,22150 €

01.U1.02.009 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

70,74 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 58,85250 €

Altres conceptes 11,88750 €

01.U1.02.010 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

21,63 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,34480 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27274 €

B0111000 m3 Aigua 0,00970 €

Altres conceptes 16,00276 €

01.U1.02.011 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

26,23 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1 6,19500 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,05613 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,30930 €

Altres conceptes 14,66957 €

01.U1.02.012 F96512DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

23,65 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 5,48100 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,05613 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,31746 €

Altres conceptes 13,79541 €

01.U1.02.013 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

72,40 €
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B06410C0 m3 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, a 57,17800 €

Altres conceptes 15,22200 €

01.U1.02.014 F97422A9 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,61 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,33902 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 4,76662 €

Altres conceptes 8,50436 €

01.U1.02.015 F9916415 u Escossell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm,
amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera
de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

69,83 €

B0641070 m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 6,38138 €

B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de 100x20x8 cm, amb una cara arrodoni 44,88000 €

Altres conceptes 18,56862 €

01.U1.03.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U1.03.002 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics

11,93 €

Altres conceptes 11,93000 €

01.U1.03.003 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

1,73 €

Altres conceptes 1,73000 €

01.U1.03.004 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

12,27 €

Altres conceptes 12,27000 €

01.U1.03.005 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U1.03.006 FD75PVC6 m Claveguera de tub de PVC de 630 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN4, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de
gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

98,72 €

BD758333 m Canonada de tub de PVC de 630 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta el 72,69150 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 12,39500 €

Altres conceptes 13,63350 €

01.U1.03.007 FD75PVC5 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de
gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

59,93 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,43500 €

BD758222 m Canonada de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta el 42,71400 €

Altres conceptes 7,78100 €



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 2/6/2009 Pàg.: 65

01.U1.03.008 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de
gruix i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment col.locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

44,38 €

BD758111 m Canonada de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta el 29,50500 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 2,33100 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,56675 €

Altres conceptes 4,97725 €

01.U1.03.009 FD75PVC2 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN4, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de
gruix i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment col.locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

18,26 €

BD758000 m Canonada de tub de PVC de 200 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta el 8,64150 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,86850 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 4,76425 €

Altres conceptes 2,98575 €

01.U1.03.010 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m 31,97 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 20,22791 €

Altres conceptes 11,74209 €

01.U1.03.011 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=90 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

82,99 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, prefabricada 58,27500 €

Altres conceptes 24,71500 €

01.U1.03.012 FDD26529 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

217,17 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 29,03736 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,52205 €

B0111000 m3 Aigua 0,00679 €

Altres conceptes 186,60380 €

01.U1.03.013 FDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus ADA-400 de la casa Cofunco o similar,
de D 60 cm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

155,30 €

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus ADA-400 de la casa Cofunc 130,14000 €

Altres conceptes 25,16000 €

01.U1.03.014 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,00 €

BDDZV001 u Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,61000 €

Altres conceptes 12,39000 €

01.U1.03.015 FD5J5398 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada
i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

149,97 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 17,59989 €
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B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,59172 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,80942 €

B0111000 m3 Aigua 0,00291 €

Altres conceptes 127,96606 €

01.U1.03.016 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil, tipus Delta 80 de la casa Benito o
similar, classe C-250, amb marc h = 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

118,64 €

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil, tipus Delta 80 de la casa B 103,20000 €

Altres conceptes 15,44000 €

01.U1.03.017 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

60,07 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,19952 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,37410 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 21,67004 €

Altres conceptes 36,82634 €

01.U1.03.018 FD5Z3K35 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm
i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

40,98 €

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves 28,05000 €

Altres conceptes 12,93000 €

01.U1.03.019 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

108,33 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 105,20000 €

Altres conceptes 3,13000 €

01.U1.03.020 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

19,47 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04300 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05550 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02156 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,07460 €

Altres conceptes 11,99520 €

01.U1.03.021 FCON0001 u Connexió de col·lector projectat a endegament de pluvials existent, totalment acabada segons
indicacions de la direcció d'obres

210,00 €

Sense descomposició 210,00000 €

01.U1.04.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U1.04.002 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics

11,93 €
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Altres conceptes 11,93000 €

01.U1.04.003 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

1,73 €

Altres conceptes 1,73000 €

01.U1.04.004 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

12,27 €

Altres conceptes 12,27000 €

01.U1.04.005 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U1.04.006 FD75PVC5 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de
gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

59,93 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,43500 €

BD758222 m Canonada de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta el 42,71400 €

Altres conceptes 7,78100 €

01.U1.04.007 FD75PVC4 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de
gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

44,87 €

BD758111 m Canonada de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta el 29,50500 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 7,58500 €

Altres conceptes 7,78000 €

01.U1.04.008 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de
gruix i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment col.locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

44,38 €

BD758111 m Canonada de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta el 29,50500 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 2,33100 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,56675 €

Altres conceptes 4,97725 €

01.U1.04.009 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m 31,97 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 20,22791 €

Altres conceptes 11,74209 €

01.U1.04.010 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=90 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

82,99 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, prefabricada 58,27500 €

Altres conceptes 24,71500 €

01.U1.04.011 FDD26529 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

217,17 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 29,03736 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,52205 €

B0111000 m3 Aigua 0,00679 €

Altres conceptes 186,60380 €

01.U1.04.012 FDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus ADA-400 de la casa Cofunco o similar,
de D 60 cm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

155,30 €

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus ADA-400 de la casa Cofunc 130,14000 €

Altres conceptes 25,16000 €

01.U1.04.013 FDDZCED4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

163,09 €

BDDZCED0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliur 146,17000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,86938 €

Altres conceptes 16,05062 €

01.U1.04.014 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,00 €

BDDZV001 u Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,61000 €

Altres conceptes 12,39000 €

01.U1.04.015 FCON0002 u Connexió de col·lector projectat a xarxa existent, totalment acabada segons indicacions de la
direcció d'obres

180,00 €

Sense descomposició 180,00000 €

01.U1.04.016 FDEC0001 u Subministrament i col·locació de separador d'hidrocarburs de polietilè amb decantador i cèl·lula
coalescent, classe I de 3 l/s, inclosa presa de mostres de 100 litres de polietilè, alarma de nivell
d'hidrocarburs per a separadors d'acer i polietilè i decantador-dessorrer de 2000 litres de
polietilè, de la casa Simop o similar, totalment acabat

6.225,00 €

Sense descomposició 6.225,00000 €

01.U1.05.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U1.05.002 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

01.U1.05.003 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

28,26 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,63750 €

Altres conceptes 17,62250 €

01.U1.05.004 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,27 €

Altres conceptes 20,27000 €

01.U1.05.005 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U1.05.006 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160 mm i dau de
recobriment de 60x35 cm amb formigó HM-20/P/20/I

24,70 €

Sense descomposició 24,70000 €
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01.U1.05.007 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

95,98 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,49500 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,40980 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 3,95934 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 35,31858 €

Altres conceptes 54,79728 €

01.U1.05.008 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

91,47 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,27850 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 72,58000 €

Altres conceptes 17,61150 €

01.U1.05.009 FF21B215 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

72,70 €

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 2,65000 €

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a roscar 19,06200 €

BF21B200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma DIN EN ISO 16,58520 €

Altres conceptes 34,40280 €

01.U1.05.010 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,76 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,83600 €

Altres conceptes 0,92400 €

01.U1.05.011 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,21 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,10120 €

Altres conceptes 1,10880 €

01.U1.05.012 FG311306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat
en tub

0,92 €

BG311300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x2,5 mm2 0,30600 €

Altres conceptes 0,61400 €

01.U1.05.013 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en
tub

4,55 €

Sense descomposició 4,55000 €

01.U1.05.014 FG314610 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x10 mm2 i col.locat
en tub

8,90 €

Sense descomposició 8,90000 €

01.U1.05.015 FG314616 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x16 mm2 i col.locat
en tub

11,40 €

Sense descomposició 11,40000 €
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01.U1.05.016 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,62 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,32000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,26480 €

Altres conceptes 5,03520 €

01.U1.05.017 FHM1FAN1 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 7,50 m d'alçària, tipus fanal plus
(Sant Oleguer) o equivalent, amb base platina i porta col.locada sobre dau de formigó, inclosa
fonamentació de 80x80x110 cm. La columna incorporarà un tractament de pintura antioxidant a
la base fins a l'alçada de la portella i disposarà d'un tractament específic de protecció a base
d'emprimació amb epoxi/poliamida en dos components i dues capes d'acabat amb pintura del
tipus acrílica en dos components i un espessor d'aplicació de 60 micres

495,00 €

Sense descomposició 495,00000 €

01.U1.05.018 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

442,62 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, corona 319,54000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,53000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 18,08664 €

Altres conceptes 68,46336 €

01.U1.05.019 FHM22801 u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 1,5 m, fixat amb platina i
cargols

94,98 €

BHM22800 u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 1,5 m 51,61000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 22,09000 €

Altres conceptes 21,28000 €

01.U1.05.020 FHM41901 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb brida 81,79 €

BHM41901 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per acoblar amb brida 77,70000 €

Altres conceptes 4,09000 €

01.U1.05.021 FHM1PRO1 u Subministrament i col.locació de projector tipus OA de la casa carandini o similar, amb làmpada
de vsap de 100 w, amb equip de doble nivell, inclosa làmpada

508,00 €

Sense descomposició 508,00000 €

01.U1.05.022 FHM1PRO3 u Subministrament i col.locació de projector tipus PRQ de la casa carandini o similar, amb làmpada
de vsap de 150 w, amb equip de doble nivell, inclosa làmpada

552,75 €

Sense descomposició 552,75000 €

01.U1.05.023 FHM1QS10 u Subministrament i col.locació de llumenera asimètrica tipus QS-10 de la casa carandini o similar,
amb làmpada de vsap de 150 w, amb equip de doble nivell, inclosa làmpada

531,75 €

Sense descomposició 531,75000 €

01.U1.05.024 FHM1PIQ1 u Subministrament i col.locació de planxa d'acer galvanitzat de dimensions 0,5x0,5 m, inclosa
excavació i col.locació de 50 kg de sals minerals o carbó vegetal

41,45 €

Sense descomposició 41,45000 €

01.U1.05.025 FHM1QC01 u Subministrament i col.locació de quadre de commandament per a enllumenat públic, amb armari
d'acer inoxidable tipus CITI-10 de la casa arelsa o similar, amb capacitat per a l'estabilitzador
reductor, totalment acabat segons plànols, inclosa la seva contractació, concertació de
comptadors i la seva legalització

6.950,00 €

Sense descomposició 6.950,00000 €
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01.U1.05.026 FHM1ER01 u Subministrament i instal.lació d'estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kva. tot inclos
completament acabat.

3.600,00 €

Sense descomposició 3.600,00000 €

01.U1.05.027 FHM1ESC1 u Escomesa elèctrica per al quadre d'enllumenat públic, inclòs el subministrament i l'estesa de línia
soterrada de baixa tensió i tot l'aparellatge elèctric necessari segons indicacions de la companyia
elèctrica, totalment acabat inclosos permisos i legalització

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

01.U1.05.028 FBT00003 u Subministrament i col.locació d'armari d'acer inoxidable tipus ari-10 de la casa arelsa o similar,
totalment acabat

815,00 €

Sense descomposició 815,00000 €

01.U1.06.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U1.06.002 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

01.U1.06.003 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,27 €

Altres conceptes 20,27000 €

01.U1.06.004 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U1.06.005 F228SAU4 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló fins 30-35 cm, per sobre la
canonada, així com la col·locació de cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè de
125 mm de diàmetre

8,05 €

Sense descomposició 8,05000 €

01.U1.06.006 F228SAU5 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló fins 20-25 cm, per sobre la
canonada, així com la col·locació de cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè de
90 mm de diàmetre

7,85 €

Sense descomposició 7,85000 €

01.U1.06.007 F228SAU6 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló fins 20-25 cm, per sobre la
canonada, així com la col·locació de cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè de
63 mm de diàmetre

7,85 €

Sense descomposició 7,85000 €

01.U1.06.008 FFB1D255 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 125 mm de diàmetre (tipus PE100 i 10
atm), inclosa part proporcional de peces especials

24,00 €

Sense descomposició 24,00000 €

01.U1.06.009 FFB1F255 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 90 mm de diàmetre (tipus PE100 i 10
atm), inclosa part proporcional de peces especials

18,32 €

Sense descomposició 18,32000 €

01.U1.06.010 FFB1G255 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 63 mm de diàmetre (tipus PE100 i 10
atm), inclosa part proporcional de peces especials

15,10 €

Sense descomposició 15,10000 €

01.U1.06.011 FAIGUA09 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de 125 mm de
diàmetre (PN-16) amb brides, inclòs eix d'accionament fix i trampilló, arqueta registrable i tapa de
fosa dúctil

833,57 €

Sense descomposició 833,57000 €
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01.U1.06.012 FAIGUA10 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de 100 mm de
diàmetre (PN-16) amb brides, inclòs eix d'accionament fix i trampilló, arqueta registrable i tapa de
fosa dúctil

570,42 €

Sense descomposició 570,42000 €

01.U1.06.013 FHIDRAN2 u Subministrament i col·locació d'hidrant de diàmetre 100 mm, soterrat (segons norma UNE
23.407), inclosa arqueta de fosa i placa senyalitzadora segons normativa vigent

1.002,11 €

Sense descomposició 1.002,11000 €

01.U1.08.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U1.08.002 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

01.U1.08.003 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,27 €

Altres conceptes 20,27000 €

01.U1.08.004 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U1.08.005 E090T04R m Prisma tubular format per 4 conductes de polietilè de 125 mm de diàmetre, disposats en base 2 i
protegits amb dau de formigó HM-15 de 45x40 cm, amb part proporcional d'obturadors,
col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, separadors
de pvc cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, totalment acabat

26,30 €

Sense descomposició 26,30000 €

01.U1.08.006 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160 mm i dau de
recobriment de 60x35 cm amb formigó HM-20/P/20/I

24,70 €

Sense descomposició 24,70000 €

01.U1.08.007 FDG26160 m Canalització amb sis tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160 mm i dau de
recobriment de 60x80 cm amb formigó HM-20/P/20/I

62,90 €

Sense descomposició 62,90000 €

01.U1.08.008 FTRON002 u Subministrament i col.locació de troneta de 60x60 cm, inclòs marc i tapa, totalment instal.lada
segons indicacions de la companyia subministradora

335,23 €

Sense descomposició 335,23000 €

01.U1.08.009 FTRON003 u Subministrament i col.locació de troneta de 100x100 cm, inclòs marc i tapa, totalment instal.lada
segons indicacions de la companyia subministradora

579,38 €

Sense descomposició 579,38000 €

01.U1.08.010 FPAR0801 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexionat de la xarxa de comunicacions projectada a
la xarxa municipal, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

01.U1.09.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U1.09.002 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

01.U1.09.003 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,27 €
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Altres conceptes 20,27000 €

01.U1.09.004 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U1.09.005 E090T04Q m Prisma tubular format per 4 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre, disposats en base 2 i
protegits amb dau de formigó HM-15 de 45x40 cm, amb part proporcional d'obturadors,
col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, separadors
de pvc cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, totalment acabat

24,30 €

Sense descomposició 24,30000 €

01.U1.09.006 FTRON002 u Subministrament i col.locació de troneta de 60x60 cm, inclòs marc i tapa, totalment instal.lada
segons indicacions de la companyia subministradora

335,23 €

Sense descomposició 335,23000 €

01.U1.09.007 FPAR0901 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexionat a la xarxa existent, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

01.U1.14.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U1.14.002 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

01.U1.14.003 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

28,26 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,63750 €

Altres conceptes 17,62250 €

01.U1.14.004 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,27 €

Altres conceptes 20,27000 €

01.U1.14.005 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U1.14.006 FFB1GAS3 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de diàmetre
(tipus PE100 i 10 atm), inclosa part proporcional de peces especials

15,75 €

Sense descomposició 15,75000 €

01.U1.14.007 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160 mm i dau de
recobriment de 60x35 cm amb formigó HM-20/P/20/I

24,70 €

Sense descomposició 24,70000 €

01.U1.14.008 FPAR2141 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexionat amb la xarxa existent, totalment acabat
segons indicacions de la companyia subministradora GAS NATURAL

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

01.U1.15.001 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Tot inclòs completament acabat.

24,60 €

Sense descomposició 24,60000 €

01.U1.15.002 FENDPAN1 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat, inclòs base de formigó. Tot inclòs, completament acabat.

31,20 €

Sense descomposició 31,20000 €
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01.U1.15.003 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs manteniment d'abocador

3,60 €

Sense descomposició 3,60000 €

01.U1.15.004 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes 10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

01.U1.15.005 F221AEM1 m3 Excavació manual de rases 48,87 €

Sense descomposició 48,87000 €

01.U1.15.006 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

01.U1.15.007 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,27 €

Altres conceptes 20,27000 €

01.U1.15.008 FG21RK1G m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

5,01 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 3,07020 €

Altres conceptes 1,93980 €

01.U1.15.009 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

95,98 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,49500 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,40980 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 3,95934 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 35,31858 €

Altres conceptes 54,79728 €

01.U1.15.010 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

91,47 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,27850 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 72,58000 €

Altres conceptes 17,61150 €

01.U1.15.011 FPAL0001 u Subministrament i col·locació de pal de fusta de 9,00 m d'alçada, inclou l'obertura manual del
forat, col·locació amb camió-grua, rebliment amb formigó sense additius HM-30/B/20/I+E i
compactaió amb pedres, inclòs nivellat i retirada puntual dels sobrants, totalment acabat

209,75 €

Sense descomposició 209,75000 €

01.U1.15.012 FFIB0001 m Cable manguera mixta de 32 fibres òptiques, 24 de monomodo i 8 multimodo, dielèctrica tipus
exterior antihumitat amb armadura per protecció antiroidors, lliure d'halògens. Inclou instal·lació i
preparació prèvia del recorregut amb guia i posterior coca de fill (2m) i marcatge amb etiquetes
als pericons

8,95 €

Sense descomposició 8,95000 €

01.U1.15.013 FFIB0002 u Soldadures de fibra efectuada al lloc d'ubicació actual de l'armari rack 19'' 19,76 €

Sense descomposició 19,76000 €

01.U1.15.014 FFIB0003 u Proves de reflectometria i mesura de potència. Inclou marcatge de línies i entrega d'esquema 14,22 €

Sense descomposició 14,22000 €
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01.U1.15.015 FFIB0004 u Pig Tail SC monomodo 2m per unió de fusió a panell. Inclou funda termoretràctil de protecció 16,23 €

Sense descomposició 16,23000 €

01.U1.15.016 FFIB0005 u Pig Tail SC multimodo 2m per unió de fusió a panell. Inclou funda termoretràctil de protecció 16,72 €

Sense descomposició 16,72000 €

01.U1.15.017 FFIB0006 u Panell de fibra òptica 24 SC monomodo per rack 19'' sortida amb adaptador SC/Duplex. Inclou el
caixet d'empalme i col·locació

257,49 €

Sense descomposició 257,49000 €

01.U1.15.018 FFIB0007 u Panell de fibra òptica 8 SC multimodo per rack 19'' sortida amb adaptador SC/Duplex. Inclou el
caixet d'empalme i col·locació

141,19 €

Sense descomposició 141,19000 €

01.U1.15.019 FFIB0008 u ''Latiguillo'' monomodo SC/SC de 2m 50,34 €

Sense descomposició 50,34000 €

01.U1.15.020 FFIB0009 u ''Latiguillo'' multimodo SC/SC de 2m 39,53 €

Sense descomposició 39,53000 €

01.U1.15.021 FFIB0010 u Preparació d'instal·lació interior per canal, tub o grapat a façana o sostre. Inclou adaptació de
pas existent amb canvi de secció i/o material de grapat

9,54 €

Sense descomposició 9,54000 €

01.U1.15.022 FFIB0011 u Documentació gràfica final consistent en ''As-Built'' del traçat en autocad, fotos digitals de
pericons, caixes de connexió i altres punts importants a determinar

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

01.U2.07.001 FECC1230 m Estesa simple 3C 3x1x240 - 1x150 42,53 €

Sense descomposició 42,53000 €

01.U2.07.002 FECH1010 u Caixa de seccionament LSBT 180,38 €

Sense descomposició 180,38000 €

01.U2.07.003 FECH1030 u Connex. PAT caixes i armaris distribució LSBT 95,52 €

Sense descomposició 95,52000 €

01.U2.07.004 FECH2030 u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm² 38,90 €

Sense descomposició 38,90000 €

01.U2.07.005 FECJ2022 m Rasa 2 C BT ap.mixta-calz.-sorra- morter asf. 111,27 €

Sense descomposició 111,27000 €

01.U2.07.006 FECJ9201 m Enretirada continuada i aportació de terres rasa BT 18,88 €

Sense descomposició 18,88000 €

01.U2.07.007 FECV1000 u Cata localització serveis BT 92,78 €

Sense descomposició 92,78000 €

01.U2.07.008 FECV1200 u Marcar, mesurar, i confec. plànol sup. 15 m - equip - 246,42 €

Sense descomposició 246,42000 €

01.U2.07.009 FEDC2022 m Estesa en tubular 2C 240 mm² AL 18-30 KV 76,35 €

Sense descomposició 76,35000 €

01.U2.07.010 FEDJ2424 m Rasa 2C MT ma-calz-3 t form.- morter asf 245,41 €

Sense descomposició 245,41000 €
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01.U2.07.011 FEDJ9200 m Enretirada continuada i aportació de terres rasa MT 16,42 €

Sense descomposició 16,42000 €

01.U2.07.012 FEDV1000 u Cata localització serveis MT 92,78 €

Sense descomposició 92,78000 €

01.U2.07.013 FEDF1105 u Arqueta poliéster a 11,5 m calçada a./ tapa fossa 771,16 €

Sense descomposició 771,16000 €

01.U2.07.014 FEAK1015 u Conversió aèria-soterrada 1 C línia passant 1.230,45 €

Sense descomposició 1.230,45000 €

01.U2.07.015 FEAH1310 u Electrode i pat recolzament metàl·lic pública concurrència 561,20 €

Sense descomposició 561,20000 €

01.U2.07.016 FEAE3010 u Armat triangular 1 C gelosia fins 4500 - 2,00 m - (A-B) 238,29 €

Sense descomposició 238,29000 €

01.U2.07.017 FEAG1033 u Senyalització recolzament metàl·lic FECSA-ENDESA 7,99 €

Sense descomposició 7,99000 €

01.U2.07.018 FEAG1043 u Complement senyalització aparell maniobra FECSA-ENDESA 5,39 €

Sense descomposició 5,39000 €

01.U2.07.019 FEAJ1025 u Seccionador III 36 KV 2.250,03 €

Sense descomposició 2.250,03000 €

01.U2.07.020 FEAK1028 u Llosa formigó c-mallasso i pintura aïllant 1.283,06 €

Sense descomposició 1.283,06000 €

01.U2.07.021 FEAK1035 u Suplement conjunt parallamps 25 KV 156,30 €

Sense descomposició 156,30000 €

01.U2.07.022 FEAH1410 u Complement ml baixada pat ap. metàl·lic amb apar/conver 6,44 €

Sense descomposició 6,44000 €

01.U2.07.023 FEAH1400 u Baixada pat ap.metàl·lic 12 m amb aparamenta/conver 129,88 €

Sense descomposició 129,88000 €

01.U2.07.024 FEAH1600 u Conjunt per pica de més 133,28 €

Sense descomposició 133,28000 €

01.U2.07.025 FEFC1000 u Electrodo 2 m complet posta a terra 32,10 €

Sense descomposició 32,10000 €

01.U2.07.026 FEFC1100 m Cable terra aillat en rasa 0,3x0,5 m 31,45 €

Sense descomposició 31,45000 €

01.U2.07.027 FEFC1120 m Cable terra nu en rasa 0,3x0,5 m 30,36 €

Sense descomposició 30,36000 €

01.U2.07.028 FEFE1903 u Instal.lació ICC en cable subt MT 732,82 €

Sense descomposició 732,82000 €

01.U2.07.029 FEFG1440 u Instal.lació antivibradors trafo 1560 a 2480 KG 537,17 €

Sense descomposició 537,17000 €
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01.U2.07.030 FEFG1698 u Trafo potència 400 KVA/36/25/B2 + 10 6.445,00 €

Sense descomposició 6.445,00000 €

01.U2.07.031 FEFH1000 u Plaques indicat. seguretat FECSA - ENDESA CT 1 porta 116,88 €

Sense descomposició 116,88000 €

01.U2.07.032 FEFL2102 u CT Superfície 36 KV (630A/20KA) 400 KVA 1 porta 14.759,76 €

Sense descomposició 14.759,76000 €

01.U2.07.033 FEFA2101 u Terminació pont MT 36 KV endoll/endoll recta (Traf) 598,55 €

Sense descomposició 598,55000 €

01.U2.07.034 F6753338 u Candau 25x5 armari e instal.lació 15,70 €

Sense descomposició 15,70000 €

01.U2.07.035 F6753271 u Cuchilla seccionadora T-0 250 2,16 €

Sense descomposició 2,16000 €

01.U2.07.036 F6753336 u Candau 50x8 aparamenta exterior 26,39 €

Sense descomposició 26,39000 €

01.U2.07.037 F6753337 u Candau 50x5 aparamenta exterior i interior 17,33 €

Sense descomposició 17,33000 €

01.U2.07.038 F6700317 u Fussible cuchilles tamany 2 315 4,71 €

Sense descomposició 4,71000 €

01.U2.07.039 F6753334 u Termometre per trafo - connexió 138,00 €

Sense descomposició 138,00000 €

01.U2.07.040 FEX45122 u Maniobra R. Subt, BT i creac. zona proteg s-realitz. trab. 100,62 €

Sense descomposició 100,62000 €

01.U2.07.041 FEX45130 u Col.locació fins 50 avisos poblac. infer. 15000 habitants 59,27 €

Sense descomposició 59,27000 €

01.U2.07.042 FEX50801 u Instal·lació antiescalada de xapa metàl·lica 82,94 €

Sense descomposició 82,94000 €

01.U2.07.043 FEX10101 m3 Excavació en roca 241,62 €

Sense descomposició 241,62000 €

01.U2.07.044 FEX20108 m3 Formigó H-150 amb recalçaments i peanes 205,97 €

Sense descomposició 205,97000 €

01.U2.07.045 FEX25105 u Maniobra xarxa aeria MT C-secc. en  3 o mes llocs distan,. 602,94 €

Sense descomposició 602,94000 €

01.U2.07.046 FEX35111 u Col.locació fins 50 avisos poblac. infer. 15000 habitants 59,27 €

Sense descomposició 59,27000 €

01.U2.07.047 FEX50552 u Instal.lació termometre termperat. oli transformador 83,21 €

Sense descomposició 83,21000 €

01.U2.07.048 FE000001 u DOP 5 % 4.751,53 €

Sense descomposició 4.751,53000 €
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01.U2.07.049 FE000002 u Avantprojecte 538,07 €

Sense descomposició 538,07000 €

01.U2.07.050 FE000003 u Tramitació (120 Euros) + permisos (7,11%) 4.342,92 €

Sense descomposició 4.342,92000 €

01.U2.07.051 FE000007 u Complement obra civil 360,60 €

Sense descomposició 360,60000 €

01.U2.07.052 FE000005 u Laboratori electrotècnic 781,32 €

Sense descomposició 781,32000 €

01.U2.07.053 FE000077 u Complement obra civil 811,35 €

Sense descomposició 811,35000 €

01.U2.07.054 FE000022 u Legalització 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

01.U2.07.055 FE000055 u Motorització 1.382,94 €

Sense descomposició 1.382,94000 €

01.U2.07.056 FE000777 u Insonorització 700,00 €

Sense descomposició 700,00000 €

01.U2.10.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U2.10.002 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

01.U2.10.003 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

28,26 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,63750 €

Altres conceptes 17,62250 €

01.U2.10.004 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,27 €

Altres conceptes 20,27000 €

01.U2.10.005 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U2.10.006 FFB29355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de
la rasa

9,91 €

BFB29300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 2,22360 €

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal ext 3,36300 €

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,23000 €

Altres conceptes 4,09340 €

01.U2.10.007 FFB28355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de
la rasa

7,49 €
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BFB28300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 1,39740 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 2,25900 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,15000 €

Altres conceptes 3,68360 €

01.U2.10.008 FFB1TEC1 m2 Subministrament i col·locació de xarxa de reg amb sistema tipus Tech-Line amb tubs de polietilè
de 17 mm de diàmetre, col·locats en paral·lel cada 30 cm, amb goters cada 30 cm units a
pressió, inclosa part proporcional de peces especials, totalment acabat

4,10 €

Sense descomposició 4,10000 €

01.U2.10.009 FFB2REG1 u Subministrament i muntatge de boca de reg compacta, tipus uralita, amb racord barcelona de
d.45 mm, inclòs connexionat i fixació, totalment acabat

139,68 €

Sense descomposició 139,68000 €

01.U2.10.010 FFB2AE01 u Subministrament i muntatge d'arqueta per a l'allotjament de les electrovàlvules, i regulador de
pressió, totalment acabat inclosa tapa de fosa dúctil

217,53 €

Sense descomposició 217,53000 €

01.U2.10.011 FN42A3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 70 mm, de 10 bar de
PN, de fosa, tipus 1 i muntada en pericó de canalització soterrada

116,82 €

BN42A3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 70 mm de diàmetre nomin 105,52000 €

Altres conceptes 11,30000 €

01.U2.10.012 FFB2VE01 u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de pvc de 3'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tes i reduccions, totalment acabat

173,54 €

Sense descomposició 173,54000 €

01.U2.10.013 FFB2VE02 u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de pvc de 40 mm de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tes i reduccions, totalment acabat

30,11 €

Sense descomposició 30,11000 €

01.U2.10.014 FFB1DEG1 u Subministrament i muntatge d'anell de degoteig, segons especificacions, totalment acabat
inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tes, reduccions

15,40 €

Sense descomposició 15,40000 €

01.U2.10.015 FFB1FIL1 u Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1'', de 300 micres amb els seus corresponents i
accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

74,26 €

Sense descomposició 74,26000 €

01.U2.10.016 FFB1REG2 u Subministrament i muntatge de regulador de pressió de 2'', amb els seus corresponents
accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

157,83 €

Sense descomposició 157,83000 €

01.U2.10.017 FFB1MAN1 u Manòmetre de glicerina de 1/4' de connexió amb presa manomètrica, inclou subministrament,
transport, col·locació i part proporcional de peces especials

16,08 €

Sense descomposició 16,08000 €

01.U2.10.018 FFB1SEN1 u Subministrament i muntatge de sensor de pluja antivandàlic per a programador de reg amb els
seus corresponents accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

458,67 €

Sense descomposició 458,67000 €

01.U2.10.019 FJSZU003 u Armari per a programador de poliéster de 850x465x320 mm, amb placa de muntatge aïllant,
juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau 405, collat sobre sócol de formigó amb tubulars per a
connexió a escomesa elèctrica

524,88 €

Sense descomposició 524,88000 €

01.U2.10.020 FJS3U324 u Programador de vuit estacions, muntat dins d'armari metàl.lic, inclòs subministrament, instal.lació
i posada en marxa.

370,93 €
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Sense descomposició 370,93000 €

01.U2.10.021 FJM1140F u Comptador d'aigua volumètric, totalment instal.lat segons les indicacions de la companyia
subministradora d'aigua

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

01.U2.11.001 FR2G3A81 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres
sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %

27,68 €

Altres conceptes 27,68000 €

01.U2.11.002 FR632P31 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla
metàl.lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

23,89 €

Altres conceptes 23,89000 €

01.U2.11.003 FR45PP01 u Subministrament de pi (pinus pinea) de 200 cm d'alçària, amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica i guix

91,00 €

Sense descomposició 91,00000 €

01.U2.11.004 FR45QI01 u Subministrament d'alzina (quercus ilex) de 18 a 20 cm de circumferència, en contenidor 177,70 €

Sense descomposició 177,70000 €

01.U2.11.005 FR45PRP1 u Subministrament de pruner (prunus pisardii) de 18 a 20 cm de circumferència, amb pa de terra
protegit amb malla metàl.lica i guix

190,85 €

Sense descomposició 190,85000 €

01.U2.11.006 FR721300 m2 Hidrosembra en dues fases 1,05 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,10340 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,03032 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04234 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,15640 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

Altres conceptes 0,58514 €

01.U2.11.007 FR262451 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb mitjans mecànics, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb
corró compactador, per a un pendent inferior al 25 %

0,34 €

Altres conceptes 0,34000 €

01.U2.11.008 F227PER1 m2 Repàs i perfilat manual de talús, inclosa l'enretirada de pedres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obra

1,60 €

Sense descomposició 1,60000 €

01.U2.11.009 FR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals 14,50 €

Sense descomposició 14,50000 €

01.U2.11.010 FPLANT08 u Plantació d'un arbust petit, incloent la realització del clot de plantació, el primer reg i tots els
mitjans mecànics i auxiliars necessaris per a una correcta plantació, totalment acabat

0,85 €

Sense descomposició 0,85000 €

01.U2.11.011 FR4CF110 u Subministrament romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 1,60 €

BR4CF110 u Romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 1,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.U2.11.012 FR4CF220 u Subministrament i plantació de ginesta (Spartium junceum) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 2,15 €
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Sense descomposició 2,15000 €

01.U2.11.013 FR4CF330 u Subministrament i plantació de farigola (Timus vulgaris) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 2,35 €

Sense descomposició 2,35000 €

01.U2.11.014 FJARMAN1 m2 Manteniment de las plantacions durant el període de garantia, inclosa la neteja de les herbes i
dels escossells, la sega de la gespa, el reg amb mànega en cas de que sigui necessari, refer els
clots del reg, refermar els tutors i l'esporga dels arbres i arbusts

1,25 €

Sense descomposició 1,25000 €

01.U2.12.001 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

01.U2.12.002 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

01.U2.12.003 F6A1L436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de
diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

22,08 €

B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 3,81780 €

B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m 8,46600 €

Altres conceptes 9,79620 €

01.U2.12.004 F6A1TAN1 m Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica amb perfils d'acer galvanitzat, segons plànols,
inclosa part proporcional d'obra civil, fonamentacions, elements d'ancoratge, etc,..., totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres

190,00 €

Sense descomposició 190,00000 €

01.U2.12.005 F6A1POR1 u Subministrament i col.locació de porta metàl.lica corredera per a pas de vehicles, segons
plànols, inclosa part proporcional delements d'ancoratge, guies, muntants, etc..., totalment
acabat segons indicacions de la direcció facultativa

3.550,00 €

Sense descomposició 3.550,00000 €

01.U2.12.006 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de fins a 1200 kg de pes, col.locats amb pala carregadora 47,31 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 24,37750 €

Altres conceptes 22,93250 €

01.U2.12.007 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de fins a 1200 kg de pes, amb mitjans mecànics 12,57 €

Altres conceptes 12,57000 €



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 2/6/2009 Pàg.: 82

Barcelona, Maig de 2009

L´Equip Redactor

David Carbó i Gonzalez
EIPO S.L.



Projecte d´Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment
Mataró (el Maresme)

PRESSUPOST Pàg.:02/06/09 1Data:

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES  AA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214FIB1 m2 Desmuntatge i enretirada de cobertes de fibrociment i part
proporcional de peces de canals i careners, portat a terme per
personal especialitzat, càrrega i transport de sobrants a abocador
autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i manteniment
d'abocador (P - 626)

842,50011,95 10.067,88

2 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 637)

561,94810,00 5.619,48

3 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues
capes com a màxim, col.locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 639)

182,5008,91 1.626,08

4 K215C011 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 641)

182,5004,46 813,95

5 K215B441 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel.lular de 15 cm
de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 640)

182,5006,18 1.127,85

6 K214AB11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat ó bigueta
prefabricada de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 638)

380,00029,66 11.270,80

7 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
642)

204,8755,17 1.059,20

8 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 643)

344,69011,85 4.084,58

9 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 636)

74,340113,62 8.446,51

10 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 645)

1.025,0003,30 3.382,50

11 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
644)

36,500119,66 4.367,59

12 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P -
635)

17,748109,55 1.944,29

13 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
manteniment d'abocador (P - 434)

477,3833,60 1.718,58

14 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes (P - 435) 477,38310,00 4.773,83

15 FPAR2AA1 pa Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis
afectats per l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció de les obres (P - 606)

1,00030.000,00 30.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AA DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 90.303,12

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL XARXA D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT  AD

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

180,90011,91 2.154,52

2 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 419)

14,01811,93 167,23

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM (P - 428)

103,40012,27 1.268,72

4 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

109,8223,76 412,93

5 ED15B971 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 122)

165,98026,11 4.333,74

6 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret massissa,
penjat al sostre (P - 125)

2,50035,28 88,20

7 ED353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment (P - 123)

11,000137,01 1.507,11

8 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment (P - 124)

7,000189,92 1.329,44

9 ED7FL00A m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (P - 126)

170,00030,95 5.261,50

10 ED7FL00B m Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (P - 127)

20,00037,10 742,00

11 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de gruix
i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb
formigó, totalment col.locat inclosa part proporcional de peces
especials per a la connexió entre tubs (P - 478)

125,00044,38 5.547,50

12 FDEC0001 u Subministrament i col·locació de separador d'hidrocarburs de
polietilè amb decantador i cèl·lula coalescent, classe I de 3 l/s,
inclosa presa de mostres de 100 litres de polietilè, alarma de
nivell d'hidrocarburs per a separadors d'acer i polietilè i
decantador-dessorrer de 2000 litres de polietilè, de la casa Simop
o similar, totalment acabat (P - 488)

1,0006.225,00 6.225,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AD XARXA D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT 29.037,89

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL COBERTES  AE

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FCUB0001 m2 Subministrament i muntatge de coberta sandwich formada per:
- Perfil inferior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer
galvanitzat i acabada Policolor.
- Omegas separadores en xapa d'acer galvanitzat d'1 mm
d'espessor.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Perfil superior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer

729,54635,07 25.585,18
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galvanitzat i acabat Policolor. (P - 464)

2 FCUB0002 m2 Subministrament i muntatge de lluernaris en coberta sandwich
formada per dues plaques translúcides (transparent i blanc), del
mateix perfil de coberta (R4-44/1000) realitzades en poliéster
protegides mitjançant Gel-Coat, totalment acabat i muntat (P -
465)

99,75053,31 5.317,67

3 FCUB0003 m Subministrament i muntatge de remat de cumbrera en xapa
d'acer galvanitzat i acabat Policolor, de 0,6 mm d'espessor i 500
mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat (P - 466)

39,87014,62 582,90

4 FCUB0004 m Subministrament i muntatge de canal sandwich interior formada
per:
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm
d'espessor i 1000 mm de desenvolupament.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm
d'espessor i 1000 mm de desenvolupament.
- Remat de subjecció de tancament interior.
La unió entre peces serà mecànica i el segellat amb silicona,
totalment acabat i muntat (P - 467)

79,74068,65 5.474,15

5 FCUB0005 u Subministrament i muntatge d'embocadura cònica d'acer
galvanitzat de 120 mm de diàmetre i morrió galvanitzat, totalment
acabat i muntat (P - 468)

10,00029,92 299,20

6 FCUB0006 m Subministrament i muntatge de remat de coronació en xapa
d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm d'espessor i 600
mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat (P - 469)

119,42016,47 1.966,85

7 FCUB0007 m2 Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de xarxes de protecció
horitzontal, en panys de dimensions ajustats als forats a protegir,
de poliamida d'alta tenacitat 6.6 amb llum de malla 100x100 mm,
diàmetre del fil de 4,5 mm i corda de tancament perimetral de 14
mm de diàmetre, resistència de ruptura de 3000 KN i de
conformitat amb la Norma Europea NE1263-1, totalment acabat i
muntant (P - 470)

829,2968,43 6.990,97

8 FCUB0008 m Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de barana de protecció
de coberta composada per anclatge tipus Combi-Flex invertit,
suport tipus Combisafe formant una pantalla vertical, xarxa amb
un cable en la part superior, totalment acabat i muntat (P - 471)

119,42015,83 1.890,42

9 1512AR0H m2 Coberta no transitable, aïllament amb planxes de poliestirè
expandit de 50 mm de gruix, formació de pendents amb formigó
de 150 kg/m3 impermeabilització amb una membrana d'una
làmina LBM (SBS)-40-FV+FP col.locada sobre làmina separadora
de feltre de polipropilè i acabat de terrat amb capa de protecció
de palet de riera (P - 1)

592,60045,10 26.726,26

10 151ZB39A m Encontre amb parament vertical, filada de peça ceràmica, reforç
de membrana de betum modificat LBM (SBS)-40 i minvell
encastat al parament de dues peces de ceràmica (P - 5)

184,70039,19 7.238,39

11 151Z50AK m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de
poliestirè expandit, reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè
expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV+FP i segellat amb massilla de silicona, per a
coberta no transitable (P - 3)

11,75035,27 414,42

12 151Z1099 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb
planxa de poliestirè expandit i reforç de membrana amb làmina
bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable (P
- 2)

182,90013,82 2.527,68

13 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè expandit de
diàmetre 20 mm, col.locat a pressió a l'interior del junt (P - 41)

194,6502,38 463,27

14 E5ZH4EN7 u Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa
antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

7,00029,09 203,63
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(P - 24)

15 E5ZFQS00 u Gàrgola de xapa d'acer galvanitzada i lacada amb tub de sortida
de 90x90 mm, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle,
soldada sota la impermeabilització (P - 23)

8,00020,38 163,04

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AE COBERTES 85.844,03

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES  AF

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb
ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 25)

774,41231,19 24.153,91

2 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 26)

679,12319,60 13.310,81

3 E618566K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 27)

1.439,43233,62 48.393,70

4 E618682K m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de
40x20x30 cm, de morter de ciment gris d'una cara vista, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra
de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
28)

196,12038,09 7.470,21

5 E61ZJPP4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura d'acer amb platina
d'acer A/42-B (S 275 JR), treballada a taller amb dos plecs i amb
forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb fixacions
mecàniques (P - 29)

98,00017,70 1.734,60

6 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter
de ciment, de 40x20x20 cm, de color gris, amb les cares vistes,
col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 18)

387,28511,84 4.585,45

7 E4E765FF m Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter
de ciment, de 40x30x20 cm, de color gris, amb les cares vistes,
col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 19)

130,81213,10 1.713,64

8 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment (P - 20)

1.716,9921,08 1.854,35

9 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col.locat manualment (P - 21)

31,008114,37 3.546,38

10 E66ADIV1 m2 Divisòria amb placa per a cabina de bany model Trespa Athlon
Quartz de la casa Aluinter o similar, acabat satín, de 13 mm
d'espessor i color a definir, a base de fronts laterals, fronts
intermitjos i portes de 600 mm d'amplada, alçada de cabina i
separadors intermitjos de 1850 mm més 150 mm de peus
regulables, totalment acabat inclosa part proporcional
d'accessoris, ''u'' d'alumini, frontises, peus regulables, tanca i pom
amb indicador de llire/ocupat, tot d'acer inoxidable (P - 32)

82,000151,11 12.391,02

11 E66ADIVB m2 Mampara-divisòria tabic cec alçat tipus ''B'' desmuntable, de la
casa Aluinter o similar de modulació horitzontal a 1028 mm amb

4,14886,98 360,79
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doble panell de 13 mm, fins nivell de porta i tarja superior cega,
espessor total de 80 mm. Format per estructura interior d'alumini
extruït i la exterior d'alumini plata MLRP. Aïllament interior a base
de llana de roca de 50 mm d'espessor i 30 kg/m3 de densitat.
Panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides les
dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical
portaran una lambeta embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat
plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul.
Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació
excepte barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre,
totalment muntat (P - 33)

12 E66ADIVG m2 Mampara-divisòria tabic mixt alçat tipus ''G'' desmuntable, de la
casa Aluinter o similar de modulació horitzontal a 1028 mm amb
doble panell de 13 mm, fins alçada de 900 mm i doble
envidrament de 5 mm amb cortina interior fins nivell de porta i
tarja superior amb doble envidrament de 5 mm, espessor total de
80 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i la exterior
d'alumini plata MLRP. Aïllament interior a base de llana de roca
de 50 mm d'espessor i 30 kg/m3 de densitat. Panells de fusta
aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides les dues cares amb
melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer. Accionament de la
cortina mitjançant rotor exterior de color plata. Els entrecarrers
que formen la modulació horitzontal i vertical portaran una
lambeta embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat plata brillant,
reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul. Inclosos tots
els elements necessaris per a la seva instal·lació excepte
barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre, totalment
muntat (P - 35)

39,971151,71 6.064,00

13 E66ADIVC m2 Mampara-divisòria tabic mixt alçat tipus ''C'' desmuntable, de la
casa Aluinter o similar de modulació horitzontal a 1028 mm amb
doble panell de 13 mm, fins nivell de porta i tarja superior amb
doble envidrament de 5 mm, espessor total de 80 mm. Format per
estructura interior d'alumini extruït i la exterior d'alumini plata
MLRP. Aïllament interior a base de llana de roca de 50 mm
d'espessor i 30 kg/m3 de densitat. Panells de fusta aglomerada
de densitat 680 kg/m3 revestides les dues cares amb melamina
de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer. 
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical
portaran una lambeta embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat
plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul.
Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació
excepte barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre,
totalment muntat (P - 34)

196,537101,21 19.891,51

14 E66ADIVL m2 Mampara-divisòria porta tipus ''L'' d'una fulla amb muntant de
dimensions exteriors 2750x900 mm de la casa Aluinter o similar
compost per marc de porta d'alumini plata MLRP amb remat de
mampara, amb doble burlete de pelfa i fulla de porta (amb
bastidor ocult d'alumini) de 2003x825x40 mm, format per dos
panells de fusta aglomerada de densitat 680 kg/m3 revestides les
dues cares amb melamina de 140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer. 
Pany de caixa Tesa de cop i clau, joc de maneta INOX ''U'' amb
roseta i bases de nylon, bombí Tesa de 60 mm amb claus roseta
d'acer inoxidable i tres frontises tipus europeu de tres pales
regulables en alçada, tarja superior formada per dos panells de
13 mm fins el sostre. Aïllament interior a base de llana de roca de
50 mm d'espessor i 30 kg/m3 de densitat, totalment muntat (P -
36)

25,020152,86 3.824,56

15 E66ADIVT m2 Mampara-divisòria porta tipus ''TAE'' de doble fulla amb muntant
de dimensions exteriors 2750x1800 mm de la casa Aluinter o
similar compost per marc de porta d'alumini anoditzat amb remat
de mampara, amb doble burlete de pelfa i dues fulles de porta
(amb bastidor ocult d'alumini) de 2003x1650x40 mm, format per
dues llunes templades amb làmina de privacitat a l'àcid segons

5,004305,25 1.527,47
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disseny de la direcció facultativa per l'interior de la càmara.
Dispositiu de tancament hermètic amb banda de PVC en la part
inferior tancament de caixa Tesa de cop i clau, joc de maneta
INOX ''U'' amb roseta i bases de nylon, bombí Tesa de 60 mm
amb claus i rosetes d'acer inoxidable i quatre frontises tipus
europeu de tres pales regulables en alçada, tarja superior
formada per marcobloc de 80 mm amb doble envidrament de 5
mm fins el sostre, totalment muntat (P - 37)

16 E4F2B57E m3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de
29x14x10 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de
ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 22)

22,200240,46 5.338,21

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AF TANCAMENTS I DIVISÒRIES 156.160,61

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS  AG

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat (P - 42)

592,6006,74 3.994,12

2 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM
(SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament i formació de junt de
poliestirè expandit, per a coberta no transitable (P - 4)

184,70031,67 5.849,45

3 E7C9R613 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55
kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft, col.locada amb morter
adhesiu (P - 40)

311,4027,63 2.376,00

4 E7C3B404 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35
kg/m3, de 40 mm de gruix, col.locades amb fixacions mecàniques
(P - 39)

820,0009,19 7.535,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AG AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 19.755,37

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS  AH

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2
(P - 75)

161,1655,49 884,80

2 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 45)

240,59021,22 5.105,32

3 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 44)

2.356,15416,79 39.559,83

4 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 43)

696,27015,25 10.618,12

5 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF
(P - 46)

930,3725,21 4.847,24

6 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix
YF (P - 47)

36,4056,03 219,52
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7 E812A012 m Formació d'aresta, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P -
48)

46,1503,88 179,06

8 E812B012 m Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb
guix YF (P - 49)

226,6605,10 1.155,97

9 E812D012 m Reglada de sòcol, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P -
50)

219,4005,06 1.110,16

10 E81ZB9K0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament (P - 51)

46,1502,69 124,14

11 E823123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb
rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 52)

613,61518,78 11.523,69

12 E82ZU100 m Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de
cercle tancat, col.locada amb morter adhesiu. (P - 53)

66,4003,94 261,62

13 E83F3003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 54)

311,40213,02 4.054,45

14 E66AAPLB m2 Mampara per a aplacat tipus ''B'' desmuntable, de la casa Aluinter
o similar de modulació horitzontal a 1028 mm amb doble panell
de 13 mm, fins nivell de porta i tarja superior cega, espessor total
de 40 mm. Format per estructura interior d'alumini extruït i la
exterior d'alumini plata MLRP. Panells de fusta aglomerada de
densitat 680 kg/m3 revestides les dues cares amb melamina de
140 gr. bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical
portaran una lambeta embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat
plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul.
Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació
excepte barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre,
totalment muntat (P - 30)

398,58064,47 25.696,45

15 E66AAPLE m2 Mampara per a aplacat tipus ''E'' desmuntable, de la casa Aluinter
o similar de modulació horitzontal a 1028 mm amb doble panell
de 13 mm, fins alçada 900 mm i encerclat amb perfil de 45x25
mm a manera de remat en tot el perímetre de la finestra i fins
nivell de porta i tarja superior cega, espessor total de 40 mm.
Format per estructura interior d'alumini extruït i la exterior
d'alumini plata MLRP. Panells de fusta aglomerada de densitat
680 kg/m3 revestides les dues cares amb melamina de 140 gr.
bedoll, faig, gris o cirerer.
Els entrecarrers que formen la modulació horitzontal i vertical
portaran una lambeta embutida en PVC rígid de 8 mm. Acabat
plata brillant, reinstal·lació e intercambiabilitat de qualsevol mòdul.
Inclosos tots els elements necessaris per a la seva instal·lació
excepte barreres fòniques en fals sostre i sota fals sostre,
totalment muntat (P - 31)

279,72073,72 20.620,96

16 E83PFE01 m2 Subministrament i col·locació de panell model Arga de la casa
Arcelor o similar, de modulació 600 mm i espessor de 50 mm,
compost per dues xapes d'acer galvanitzat, una d'exterior lacada
de color estàndar Arga de 0,7 mm d'espessor i una d'interior
sense lacar de 0,5 mm, amb aïllament tèrmic de poliuretà injectat
amb una densitat de 50 kg/m3 i part proporcional de remats per a
premarcs i juntes verticals provistes de tapajunts del mateix
material que amaga la fixació. Inclou estructura de suport amb
perfil estructural d'acer galvanitzat de 100x40x3 mm, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P - 55)

483,450115,48 55.828,81

17 E83PFE02 m2 Subministrament i col·locació de mur cortina tipus MC Plus
Parrilla Tradicional, de la casa Technal o similar, amb vidre de 20
mm, inclosa estructura de suport, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres (P - 56)

44,000450,00 19.800,00
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18 E83PFE03 m2 Subministrament i col·locació de parament format per tubs d'acer
galvanitzat de secció rectangular de 40x20x2 mm, disposats
horitzontalment i separats entre sí 40 mm, cargolats sobre una
estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P -
57)

222,66091,22 20.311,05

19 E83PFE04 m2 Subministrament i col·locació de parament format per xapa
grecada perforada d'alumini lacat, cargolada sobre una estructura
de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P - 58)

40,00082,50 3.300,00

20 E83PFE05 m2 Subministrament i col·locació de parament format per xapa
grecada sense perforar d'alumini lacat, cargolada sobre una
estructura de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P -
59)

240,59080,10 19.271,26

21 E83PFE06 m2 Subministrament i col·locació de persiana de llibret model SG-210
de la casa Durmi o similar, amb bastidors d'alumini, lamel·les
orientables d'alumini de 210 mm i acabat anoditzat plata, inclòs
marc fix, part proporcional d'accessoris, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres (P - 60)

44,000159,53 7.019,32

22 E8431111 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat
fibra vegetal, de 60x60 cm i 15 mm de gruix, amb entramat ocult
amb cantell especial i suspensió autoanivelladora de barra
roscada (P - 61)

932,25021,33 19.884,89

23 E84AG2KB m2 Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanització llisa, lacades,
horitzontals de 8,5 cm d'amplària, separades 1,5 cm, sistema
desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de
platina (P - 62)

182,90031,18 5.702,82

24 E84BT7AB m2 Cel ras de plaques d'acer, de mecanització microperforada i
pintada al forn, de 60x60 cm, sistema desmuntable amb entramat
vist i suspensió autoanivelladora de platina (P - 63)

119,30046,54 5.552,22

25 E84C13LB m2 Cel ras de PVC, amb lamel.les en posició horitzontal de 9 cm
d'amplària, separades 2 cm, sistema desmuntable amb entramat
ocult i suspensió autoanivelladora de platina (P - 64)

707,30020,64 14.598,67

26 E881S130 m2 Monocapa amb morter de calç, col.locat a la estesa sobre
paraments sense revestir i acabat raspat (P - 65)

332,30524,12 8.015,20

27 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P
- 66)

2.356,1543,99 9.401,05

28 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 67)

887,2924,57 4.054,92

29 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 68)

36,4055,20 189,31

30 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 70)

103,53017,16 1.776,57

31 E89AABJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 71)

172,50820,35 3.510,54

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AH REVESTIMENTS 324.177,96

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS  AI

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada
no adherida (P - 38)

627,7501,11 696,80

2 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 76)

627,7507,77 4.877,62

3 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix (P - 77)

317,40015,03 4.770,52

4 E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens (P - 79)

1.076,80023,77 25.595,54

5 E9DA121W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de
forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a
màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P
- 80)

173,50032,40 5.621,40

6 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris (P - 81)

66,038114,97 7.592,39

7 E9G2REP1 m2 Reparació de paviment existent (fisurat ó en mal estat) consistent
en preparació del suport mitjançant l'aplicació d'una capa
adherent d'alta calitat tipus Chyemiprimer W SP, aplicació del
sistema Chemilevel AC a base de resines de síntesis, ciments i
aditius especials, realitzat en dues capes de 6 a 8 mm d'espessor
i color a escollir, acabt amb una capa de Chemitop W incolora o
color, de la casa Konnik o similat, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres (P - 82)

200,88149,50 9.943,61

8 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i
de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 83)

88,9738,46 752,71

9 E9U21BAD m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 85)

136,0007,79 1.059,44

10 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col.locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 86)

76,25049,88 3.803,35

11 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 87)

76,25019,81 1.510,51

12 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P -
88)

1.076,8008,39 9.034,35

13 E9890001 m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà
bicomponent antipols a base d'una capa d'emprimació i dues
d'acabat de color, casa Astradur o similar, totalment acabat (P -
78)

1.339,20013,28 17.784,58

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AI PAVIMENTS 93.042,82

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL FUSTERIA EXTERIOR  AJ

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAF4FF01 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses,
per a un buit d'obra aproximat de 265x122 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire

9,000665,84 5.992,56
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segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat (P -
90)

2 EAF4FF02 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 530x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
totalment muntat (P - 91)

6,0001.331,68 7.990,08

3 EAF4FFB2 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 505x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
totalment muntat (P - 97)

1,0001.331,68 1.331,68

4 EAF4FFB3 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i
dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 530x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
totalment muntat (P - 98)

1,000972,88 972,88

5 EAF4FF04 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i
dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 530x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
totalment muntat (P - 92)

1,000972,88 972,88

6 EAF4FF05 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i
una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 395x122 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
totalment muntat (P - 93)

15,000819,36 12.290,40

7 EAF4FF10 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 50x75 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat (P - 95)

7,000235,10 1.645,70

8 EAF4FF11 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 170x60 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat (P - 96)

4,000403,82 1.615,28

9 EAF4PA01 u Porta d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb unafulla batent i dues
fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 150x310 cm,

1,0002.241,85 2.241,85
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elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
totalment muntat (P - 99)

10 EAF4PA03 u Porta d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb unafulla batent i dues
fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 150x337 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
totalment muntat (P - 100)

2,0002.163,83 4.327,66

11 EAF4AG01 m2 Porta basculant model N de dues fulles amb planxes i marc d'acer
galvanitzat, totalment muntat amb els seus accessoris (P - 89)

35,960104,00 3.739,84

12 EB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 117)

11,88089,07 1.058,15

13 E8KZDT2K m Suport d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb supermaó de
50x25x4 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 74)

123,0005,98 735,54

14 E8KA7421 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de
gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col.locat amb
fixacions mecàniques (P - 73)

123,0007,34 902,82

15 EB32EST1 m Estructura de suport per a tarja superior de finestra, format per
jàssera de tub d'acer galvanitzat de 60x40x2 mm, ancorada amb
tacs químics al forjat i a les parets laterals, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres (P - 116)

135,30041,23 5.578,42

16 EC1GU000 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini (P - 119)

123,000117,97 14.510,31

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AJ FUSTERIA EXTERIOR 65.906,05

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL FUSTERIA INTERIOR  AK

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària (P - 105)

3,00028,22 84,66

2 EANA6175 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum
de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (P - 106)

8,00023,86 190,88

3 EANA6185 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum
de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (P - 107)

5,00025,53 127,65

4 EAN32C11 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 140x220 cm (P - 103)

5,00035,70 178,50

5 EAN32C12 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 150x220 cm (P - 104)

1,00036,21 36,21

6 EAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària (P - 108)

18,00069,04 1.242,72
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7 EAQDCS75 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm
de gruix, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, de
70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària (P - 109)

1,000146,86 146,86

8 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 110)

16,00082,31 1.316,96

9 EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb una fulla batent, col.locat amb fixacions mecàniques (P -
101)

2,842274,02 778,76

10 EAM11AJ5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb unao dues fulles batents i una tarja lateral, col.locat amb
fixacions mecàniques (P - 102)

3,045320,78 976,78

11 EB120008 u Subministrament i col·locació de porta corredera amb estructura i
sistema de guies metàl·lic, tipus Krona o similar, inclosos
ferratges i petit material, totalment acabada i muntada (P - 111)

8,000345,00 2.760,00

12 EB120009 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de
dimensions de 70x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb
premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada (P - 112)

16,000255,10 4.081,60

13 EB120010 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de
dimensions de 80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb
premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada (P - 113)

8,000294,66 2.357,28

14 EB12BAR1 m Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T
35.4,5 cada 1,50 m, passamà superior amb tub d'acer de d.50/1,5
mm i tres tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o llosa
d'escala amb platina de 100x100x8 mm, totalment acabat (P -
115)

35,00097,30 3.405,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AK FUSTERIA INTERIOR 17.684,36

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ACS, TERRA RADIANT I APORTACIÓ SOLAR  AL
SUBCAPÍTOL 2 XARCA ACSL2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF5293B2 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 180)

30,00010,25 307,50

2 EF52A3B2 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 181)

75,00011,87 890,25

3 EF52B3B2 m Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment. Inclou p/p de proteció mecànica i anticorrosiva,
elements auxiliars de fixació, passamurs i baines. (P - 182)

10,00013,47 134,70

4 EFC14629 m Tub de polipropilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 197)

50,0002,18 109,00

5 EFC14622 m Tub de polipropilè a pressió de 20 mm de diàmetre nominal, de
25 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 196)

25,0003,99 99,75

6 EFC15622 m Tub de polipropilè a pressió de 25 mm de diàmetre nominal, de
25 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 198)

45,0004,72 212,40
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7 EFC16523 m Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de25
bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 199)

25,0006,81 170,25

8 EFC17523 m Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de
25 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 200)

20,0008,98 179,60

9 EFQ38559 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub de 16mm de diàmetre, de 20mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 206)

50,0004,25 212,50

10 EFQ38552 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 205)

25,0006,77 169,25

11 EFQ38652 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a
canonades calentes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 20 de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 207)

45,0007,38 332,10

12 EFQ38752 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a
canonades calentes, per a tub d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P -
208)

25,0008,23 205,75

13 EFQ38852 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a
canonades calentes, per a tub d'1´´1/2 de diàmetre, de 20 de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P -
209)

20,0009,01 180,20

14 EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
376)

4,00015,23 60,92

15 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
377)

6,00018,06 108,36

16 EN317327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 378)

1,00033,12 33,12

17 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa i muntat embridat (P - 390)

2,00088,48 176,96

18 EN719456 u Vàlvula de regulació de tres vies model V5013r1065 de 2'' 1/2 o
similar amb joc de ràcords inclos (P - 382)

1,000503,20 503,20

19 EN719459 u Motor per a vàlvula de tres vies mod. ML6420A3023, inclosa
sonda i trafo.Totalment instal3lat. (P - 383)

1,000489,00 489,00

20 EEV32N01 u Centraleta de regulació marca CLIBER-HONEYWELL mod.
micronic 200R7426A2014, amb rellotge programador per control
de temperatura ambient, amb 2 sondes d'inmersió , degudament
instal·lada i connectada (P - 172)

1,000701,93 701,93

21 EEU4U020 u dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de d, col.locat roscat (P
- 163)

1,000145,36 145,36

22 EN915327 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 387)

1,000120,82 120,82

23 EEUEU045 u Dipòsit acumulador tipus SICC 218E de 800 l. o similar, amb
protecció catòdica , col.locat en posició vertical i connectat (P -
169)

1,0001.650,87 1.650,87

24 ENL19226 u Bomba de calefacció tipus Grundfos UPS 25/60 o similar,
muntada entre tubs, amb els seus ràcords inclosos. (P - 392)

1,000702,82 702,82

25 EEU5U002 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de d, d'esfera 2,00010,55 21,10
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de 65 mm, de 0 a 12°C, col.locat roscat (P - 164)

26 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col.locat roscat (P - 165)

2,00015,52 31,04

27 EFQ80003 pa Protecció de les canonades de la sala de màquines mitjançant
recubriment amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix amb part
proporcional d'accesoris i peçes especial, totalment instal.lat (P -
217)

1,000965,00 965,00

28 CG4003000 u Caldera Remea Quinta 30 de 36980 Kcal/h, amb sonda per a
diposit , sonda exterior per a caldera placa electronica AM-3 de 3
relés , vas d'expansió de 35 lts, racor i vàlvula de tres vies per a
caldera, totalment instal·lat i en perfecte funcionament. (P - 13)

1,0004.992,00 4.992,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AL.L2 13.905,75

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ACS, TERRA RADIANT I APORTACIÓ SOLAR  AL
SUBCAPÍTOL 2 TERRA RADIANT/CAPTACIÓ SOLARL4

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFK11003 m Canalització soterrada de tub de polietilè preaïllat twin 63x10,4x2
tipus Ecoflex Varia Twin, inclou excavació de la rasa, capa de
sorra fina, disposició del tub al fons de la rasa i cobriment. (P -
204)

15,00098,88 1.483,20

2 EFB92A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment (P - 194)

50,0005,07 253,50

3 EFB92A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment (P - 195)

20,0006,23 124,60

4 EFB92A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment (P - 193)

75,0007,20 540,00

5 EE90001 m2 Col·locació del sistema emissor de la instal·lació de terra radiant.
Inclou col·locació de làmina portatubs, tub 16 x 2,0 cada 20 cm,
recobriment amb morter amb additius amb acabat lliscat. (P - 136)

800,00012,45 9.960,00

6 EFQ38552 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 205)

50,0006,77 338,50

7 EFQ38652 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a
canonades calentes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 20 de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 207)

20,0007,38 147,60

8 EFQ38752 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a
canonades calentes, per a tub d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P -
208)

75,0008,23 617,25

9 EE90002 m2 Col·locació de film de polietilè antihumitat (P - 137) 120,00020,73 2.487,60

10 EE90003 m2 Col·locació de sòcol perimetral (P - 138) 150,0003,15 472,50

11 EE90004 u Subministrament i col·locació de kit col·lector de 8+8 sortides,
degudament connexionat i col·locat dintre caixa metàl·lica
encastada. (P - 139)

1,000294,71 294,71

12 EF110002 u Armari per a colector SRSLIM, inclou connexió i suportació (P - 1,000210,17 210,17
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175)

13 EN318327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 379)

2,00028,53 57,06

14 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
377)

2,00018,06 36,12

15 ENE18200 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, de bronze i muntat roscat (P - 389)

1,00048,59 48,59

16 ENL1B6F5 u Bomba acceleradora Grundfos UPS25-80 o similar, degudament
connectada (P - 393)

1,000543,77 543,77

17 EEV32501 u Unitat de control composada per centraleta SMILE SDC7-21F,
sonda exterior AF-20 per M200 y EXCEL, sonda d'immersió per
a M200, vàlvula de 3 vies V5013R1081 de 1 1/2 amb motor
incorporat, acuastat d'immersió L6188A2002i vàlvula de pressió
diferencial, o similar, tot connectat i en funcionament (P - 171)

1,000654,47 654,47

18 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 160)

6,00012,56 75,36

19 ENC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de d =1 1/4 de diàmetre nominal ,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió,
amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal.lada i
ajustada (P - 388)

2,00088,98 177,96

20 EN8363E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i
muntada superficialment (P - 385)

1,00034,12 34,12

21 EN8393E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i
muntada superficialment (P - 386)

1,00063,10 63,10

22 EEU4U015 u Dipòsit exp.24 l,planxa acer,membrana elàstica. (P - 162) 1,00083,36 83,36

23 EEV21112 u Termòstat ambient p/calef.,digital programable CM-61e, preu
alt,p/munt.superf. (P - 170)

11,00094,91 1.044,01

24 EEU11114 u Separador d'aire  de 1 1/4'', muntat (P - 161) 1,00025,00 25,00

25 EEU5U002 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de d, d'esfera
de 65 mm, de 0 a 12°C, col.locat roscat (P - 164)

6,00010,55 63,30

26 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col.locat roscat (P - 165)

2,00015,52 31,04

27 EEU70002 u Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques de
potència 45 kW, amb plaques de material AISI316 i juntes de
NBR muntat sobre bancada i degudament connectat (P - 166)

1,000561,39 561,39

28 EFQ80003 pa Protecció de les canonades de la sala de màquines mitjançant
recubriment amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix amb part
proporcional d'accesoris i peçes especial, totalment instal.lat (P -
217)

1,000965,00 965,00

29 EF8393E9 u Conjunt de control per a cada circuit independent de terra radiant
format per 1 vàlvula de 2 vias i sonda de temperatura ambient ,
per al control de cada un dels circuits. Totalment instal·lat i
funcionant.  (P - 190)

11,000142,35 1.565,85

30 HR6188022 u Acuastat d'inmersió Honeywell mod. L6188A2002 (P - 634) 2,00078,55 157,10

31 EEUEU045 u Dipòsit acumulador tipus SICC 218E de 800 l. o similar, amb
protecció catòdica , col.locat en posició vertical i connectat (P -
169)

1,0001.650,87 1.650,87
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32 NS4122100 u Panell solar amb suportació a 45ºC, maneguets, conjunt
desgasificador i anticongelant, totalment instal·lats. (P - 648)

3,0001.315,00 3.945,00

33 BC0255009 u Bomba calefacció GRUNDFOS mod. UPS-25/50, amb
accessoris i temostat inclosos. Totalment montada. (P - 12)

1,000342,00 342,00

34 EEV32N02 u Quadre elèctric per al funcionament de tots els equips de la
instal.lació d'energia solar. segons esquema. (P - 173)

1,000650,00 650,00

35 EJM11401 u Formació d'escomesa i col·locació de comptador d'aigua,
volumètric, de llautó, amb unions roscades, connectat a una
bateria o a un ramal (P - 322)

1,0002.000,00 2.000,00

36 EE38U002 u Subministre i col·locació de aerotermo marca ATLAS model
4A33SP ( 90-70ºC ) o similar, pot 21.900 kcal/h, incloent vàlvula
de 3 vies 3/4 SF 20/2 3/4 , termostat de contacte 0-30ºC , suports,
commutador de 4 posicions (P - 129)

1,000890,35 890,35

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AL.L4 32.594,45

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS  AM
SUBCAPÍTOL 2 SANITARISM1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <=45 cm, de
color blanc, preu mitjà, col.locat amb suports murals (P - 311)

21,00019,79 415,59

2 EJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat penjat en paret amb
suports metàl.lics  connectat a la xarxa d'evacuació (P - 312)

16,000154,48 2.471,68

3 EC100010 u Secamans per aire calent tipus SL-2002 S&P o equivalent (P -
118)

9,000106,16 955,44

4 EJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb
fixacions murals i a un ramal de plom (P - 313)

6,000137,42 824,52

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AM.M1 4.667,23

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS  AM
SUBCAPÍTOL 2 TUBS I AÏLLAMENTSM2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFC14629 m Tub de polipropilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 197)

55,0002,18 119,90

2 EFC14622 m Tub de polipropilè a pressió de 20 mm de diàmetre nominal, de
25 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 196)

15,0003,99 59,85

3 EFC15622 m Tub de polipropilè a pressió de 25 mm de diàmetre nominal, de
25 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 198)

25,0004,72 118,00

4 EFC16523 m Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de25
bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 199)

25,0006,81 170,25

5 EFC17523 m Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de
25 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 200)

85,0008,98 763,30
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6 EFC17524 m Tub de polipropilè a pressió de 50 mm de diàmetre nominal, de
25 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 201)

45,00010,89 490,05

7 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 203)

85,00014,67 1.246,95

8 EFC17529 u Subministre i col.locació d'accessoris per a tubs de polipropilè a
pressió : Cotzes 90º ,Tes , Te reduida , reduccions, maneguets,
cotzes 90º famella. per a canonades de 20,25,32,40,50,63,75,90
i de 110 mm de diàmetre, per a soldar, inclos abraçadora metàl. i
Pp. elem. munt/tubs. per a tota l'instal.lació de aigua freda,
fluxometres   i aigua calenta sanirtaria segons esquema. (P - 202)

1,0001.250,05 1.250,05

9 FFB28355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
(P - 556)

200,0007,49 1.498,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AM.M2 5.716,35

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS  AM
SUBCAPÍTOL 2 AIXETES I ACCESSORISM3

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN319327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
381)

2,00062,49 124,98

2 EJ24812C u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 3/4´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural (P -
315)

21,000140,95 2.959,95

3 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador
antirrobatori, per a aigua freda, encastada (P - 314)

21,00068,19 1.431,99

4 EJ2ZE131 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de
1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
roscada de 1/2´´ (P - 317)

9,00011,23 101,07

5 EJ2ZA121 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i
entrada roscada de 1/2´´ (P - 316)

6,00011,27 67,62

6 MINUS001 U Conjunt de barra de minusvàlids abatible i barra fixa d'acer inox.
Inclou accesoris i muntatge. (P - 0)

4,000112,34 449,36

7 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col.locat amb
fixacions mecàniques (P - 320)

10,00034,57 345,70

8 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament (P - 120)

12,00061,08 732,96

9 EJA24312 u Acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu superior, col.locat
en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (P - 321)

1,000194,12 194,12

10 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P -
318)

21,00014,49 304,29

11 EJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1´´ amb enllaç
de d 25 mm, soldat a un ramal de plom (P - 319)

21,00013,38 280,98
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12 1K21L002 u Drets de connexió a abonar a la Cia subministradora (P - 8) 1,0001.200,00 1.200,00

13 EN313427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
375)

12,00015,37 184,44

14 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 380)

6,00047,89 287,34

15 EK24311N u Comptador d'aigua freda per a un diàmetre de 2'', verificat amb
els seus accessoris, totalment instalat (P - 323)

1,000680,76 680,76

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AM.M3 9.345,56

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 UNITATS EXTERIORS CLIMATITZACIÓN1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EED52211 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant,
model MMYMAP1801HT8 de Toshiba per a sistemes de 2 tubs, ,
per a 30 unitats interiors màximes , de 50.4 kW de potència
tèrmica en fred i 56.5 KW en calor, de 25 kW de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb
4 compressors inverter i fluid frigorífic R410Aa per a tota la
instalació, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega
de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal.lació,
col.locada sobre estructura metàlica. (P - 140)

1,00018.576,45 18.576,45

2 EDD5VRF u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant,
model MMYMAP2401HT8 de Toshiba per a sistemes de 2 tubs, ,
per a 33 unitats interiors màximes , de 68 kW de potència tèrmica
en fred i 76.5 KW en calor, de 25 kW de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 4
compressors inverter i fluid frigorífic R410Aa per a tota la
instalació, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega
de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal.lació,
col.locada sobre estructura metàlica. (P - 128)

1,00025.485,00 25.485,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N1 44.061,45

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 UNITATS INTERIORS CLIMATITZACIÓN2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEDE118B u Unitat interior, model MMUAP0151 de Toshiba tipus cassete per a
d'equips de cabal variable de refrigerant, 4.5 kW de potència
tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410a, amb totes les conexions
necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou soportació amb
varilla roscada i perfil en c. (P - 141)

7,0001.581,58 11.071,06

2 EEDE118C u Unitat interior, model MMUAP0241H de Toshiba tipus cassete per
a d'equips de cabal variable de refrigerant, 7.1 kW de potència
tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410a, amb totes les conexions
necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou soportació amb
varilla roscada i perfil en c. (P - 142)

1,0001.781,58 1.781,58
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3 EEDE118D u Unitat interior, model MMKAP0091MH de Toshiba tipus cassete
per a d'equips de cabal variable de refrigerant, 2.8 kW de
potència tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410a, amb totes les
conexions necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou
soportació amb varilla roscada i perfil en c. (P - 143)

2,0001.385,00 2.770,00

4 EEDE118E u Unitat interior, model MMDAP0271MH de Toshiba tipus cassette
de cabal variable de refrigerant, 8 kW de potència tèrmica tant en
fred com en calor, de 120 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i
col.locada.S'inclou soportació amb varilla roscada i perfil en c. (P -
144)

2,0001.765,00 3.530,00

5 EEDE118F u Unitat interior, model MMUAP0181 de Toshiba tipus cassete per a
d'equips de cabal variable de refrigerant, 5.6 kW de potència
tèrmica tant en fred com en calor, de 60 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal.lacions amb fluid frigorífic R410a, amb totes les conexions
necessaries i col.locada al fals sostre.S'inclou soportació amb
varilla roscada i perfil en c. (P - 145)

12,0001.651,58 19.818,96

6 EEDE118U u Unitat interior, model MMDAP0121BH de Toshiba per a cassette
de cabal variable de refrigerant, 8 kW de potència tèrmica tant en
fred com en calor, de 120 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal.lacions amb
fluid frigorífic R410a, amb totes les conexions necessaries i
col.locada.S'inclou soportació amb varilla roscada i perfil en c. (P -
146)

8,0001.465,00 11.720,00

7 RBCAMT21E u Comandament de pared DIG. INV.model RBCAMT21E de
Toshiba.
 (P - 650)

32,00072,00 2.304,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N2 52.995,60

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 TURBINES APORTACIÓ/EXTRACCIÓ AIRE EXTERIORN3

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEM3271P u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i tipus muntat al fals
sostre dels lavabos amb comporta antiretorn inclosa. Model
MIXVENT TD 100/125 de S&P o similar. (P - 157)

13,000345,22 4.487,86

2 EEM1271F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 600 a
1200 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i tipus muntat
al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i silentblocks.Model
CJBD-19/19 de Sodeco de baix nivell sonor. (P - 154)

3,000345,22 1.035,66

3 EEM1271L u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió i 250 W, de
2000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i tipus muntat
al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i silentblocks.Model
CJBD-3333 de Sodeco de baix nivell sonor. (P - 155)

1,000698,75 698,75

4 EEUDU010 u Regulador de velocitat per turbines d'aportació d'aire primari,
alimentades a 24 V, conectades al conducte i a la xarxa electrica ,
subjectades amb varilles i perfil quintela en c.Totalment
muntat.Model TLR 410. (P - 167)

3,000130,25 390,75

5 EEUDU01A u Comporta antiretorn per a conductes zones lavabos model MBR
350 de S&P, totalment instalades i embocades a conductes
d'extracció.Soportades amb brides. (P - 168)

13,00030,00 390,00
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6 EEM3371L u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió i 250 W, de
2000 a 4000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i tipus
muntat al fals sostre , soportat amb varilla , perfil en c i
silentblocks.Model CJBR-1240-4/8T de Sodeco (P - 158)

2,0001.687,00 3.374,00

7 EEM1212Q u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a aportació
d'aire en parking), trifàsic per a 400 V de tensió, de 630 mm de
diàmetre i 13500 m3/h de cabal màxim d'aire, mod.
CJBX-25/25-3,  col.locat (P - 153)

1,000985,00 985,00

8 EEM34231 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció
de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de
tensió, de 630 mm de diàmetre i 13500 m3/h de cabal màxim
d'aire, mod. CJTHT-63-4T-2,  col.locat (P - 159)

1,0001.211,14 1.211,14

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N3 12.573,16

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 CONDUCTES DE VENTILACIÓN4

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE42H4SA m Conducte circular d'alumini flexible, de 150-170 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment
(P - 130)

90,00013,14 1.182,60

2 EE42H4SB m Conducte circular d'alumini flexible, de 210 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment
(P - 131)

25,00015,60 390,00

3 EE52Q23A m Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat
amb suports per a extracció i aportació ubicat a pati interior i a
parking i fins a coberta.Inclosa membrana de neopré per
al'absorció de les possibles vibracions. (P - 135)

260,00026,89 6.991,40

4 EE51D0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a
aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper
kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara,
muntat encastat en el cel ras.Iclosos desperdicis i subjectat amb
varilla mètrica i perfil en c. (P - 134)

750,00022,25 16.687,50

5 EE42H4SH u Accesoris i peces de muntatge  (P - 132) 25,00010,80 270,00

6 EE42H6S2 m Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment
(P - 133)

50,00011,52 576,00

7 EEKP4211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col.locada
entre els conductes (P - 152)

1,000149,71 149,71

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N4 26.247,21

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 VENTILACIÓN5

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEKN1RM0 u Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàlica, de 750x500 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment.Model AWG de Trox.
 (P - 151)

4,000221,12 884,48
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2 EEK71AA2 u Reixeta d'aportació / extracció d'aire de quadrícula, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model AH-AF de Trox.
(P - 148)

36,00026,89 968,04

3 EEK71AA3 u Reixeta d'aportació / extracció d'aire de quadrícula, d'alumini
anoditzat platejat, de 400x150 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model AH-AF de Trox.
(P - 149)

7,00031,36 219,52

4 EEM3221C u Comporta antiretorn per a turbines exteriors totalment instalada
per a conductes de ventilació. (P - 156)

4,00043,20 172,80

5 EEKN1RK2 u Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàlica, de 1600x500 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment.
 (P - 150)

2,000512,65 1.025,30

6 EEK27A77 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x150 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 147)

40,00022,46 898,40

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N5 4.168,54

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 INTERCONNEXIÓ COUREN6

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG2B1102 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x300 mm, amb tapa i
muntada superficialment (P - 243)

50,00025,83 1.291,50

2 EF5A42B1 m Tub de coure semidur de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm
de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat i agafat a pared amb abraçadera metàlica. (P -
183)

110,0004,84 532,40

3 EF5A42BA m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm
de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat i agafat a pared. (P - 184)

90,0005,22 469,80

4 EF5A42BB m Tub de coure semidur de 1/2'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm
de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat i agafat a pared. (P - 185)

100,0005,81 581,00

5 EF5A42BC m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm
de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat i agafat a pared. (P - 186)

80,0006,35 508,00

6 EF5A42BD m Tub de coure semidur de 7/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm
de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat i agafat a pared. (P - 187)

35,0008,11 283,85

7 EF5A42BE m Tub de coure semidur de 1 1/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm
de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat i agafat a pared. (P - 188)

30,0009,14 274,20

8 EF5A42BU m Tub de coure semidur de 1 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm
de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat i agafat a pared. (P - 189)

10,00012,00 120,00

9 EFQ7A532 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 1/4´´ de
diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 210)

110,0005,45 599,50

10 EFQ7A53A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 3/8´´ de
diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 211)

90,0004,91 441,90
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11 EFQ7A53B m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 1/2´´ de
diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 212)

100,0005,40 540,00

12 EFQ7A53C m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica per a tub de 5/8´´ de
diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 213)

80,0005,72 457,60

13 EFQ7A53D m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica acabat amb planxa
d'alumini en la seva part exterior, per a tub de 7/8´´ de diàmetre,
de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, per a l'interconexionat de coure d'exterior. (P -
214)

35,00018,00 630,00

14 EFQ7A53E m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica , acabat amb planxa
d'alumini en la seva part exterior , per a tub de 1 1/8´´ de
diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment, per a l'interconexionat de coure
d'exterior. (P - 215)

30,00026,82 804,60

15 EFQ7A53T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomérica , acabat amb planxa
d'alumini en la seva part exterior , per a tub de 1 3/8´´ de
diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment, per a l'interconexionat de coure
d'exterior. (P - 216)

10,00029,82 298,20

16 RBMBT13E u Conexió en T model RBM-BT13E conectada i emplaçada. (P -
651)

3,000162,00 486,00

17 RBMBY53E u Distribuidor SMM model RBMBY53E totalment muntat y
connectat. (P - 653)

2,00076,50 153,00

18 RBMBY203E u Distribuidor SMM model RBMBY203E totalment muntat i
conectat. (P - 652)

5,000157,50 787,50

19 RBMHY1043 u Distribuidor SMM model RBMHY1043E totalment muntat y
connectat. (P - 654)

3,00078,65 235,95

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N6 9.495,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 DESGUASSOSN7

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFA18342 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà, mes
accesoris muntatge,subjectat i conectat a unitats interiors i
baixants generals. (P - 191)

600,0008,16 4.896,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N7 4.896,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 INTERCONNEXIÓ ELÈCTRICAN8

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG33430A m Tub reflex de 25 mm, per aïllament del cablejat d'interconexió
entre unitat interior i exterior, totalment muntat i enquestat. (P -
260)

1.200,0001,35 1.620,00

2 EEV41210 m Cable d'interconexió 3x1'5 mm2 trenat i apantallat, per a
interconexió d'equips i activació de les turbines d'aportació y
extracció en cas de funcionament dels equips de

1.200,0003,93 4.716,00
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climatització.Totalment conectat. (P - 174)
SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N8 6.336,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  AN
SUBCAPÍTOL 2 VARISN9

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 POST001 u Posta en marxa del sistema (P - 649) 1,000900,00 900,00

2 LEGAL u Legalització de la instalació inclós projecte ejecutiu, permisos
d'industria, i gastos de visats. (P - 646)

1,0002.000,00 2.000,00

3 ESTRU u Estructura metàlica per a soportació unitats exteriors totalment
instalada. (P - 413)

1,000600,00 600,00

4 ACUS001 m2 Tancament per panells Acustimodul 80 de 4000x200x3000 mm
construit amb xapa galvanitzada en color gris clar , totalment
muntat, inclosa  porta d'acces i accessoris de muntatge. (P - 11)

1,0008.460,00 8.460,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AN.N9 11.960,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS I SEGURETAT P  AO
SUBCAPÍTOL 2 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDISO1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM120010 u Aislador de linea inclòs base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. (P -
332)

1,00065,90 65,90

2 EM111015 u Detector de fums optic 0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat
superficialment (P - 330)

10,00067,83 678,30

3 EM112055 u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment (P -
331)

78,00028,03 2.186,34

4 EM141002 u Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre.
incorpora un disp. Switch de 7 segments per a configuració d'una
direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd indicador
d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2 Ref. Plana
Fàbrega, inclòs base per a muntatge , muntat superficialment (P -
336)

6,00067,00 402,00

5 EM131067 u Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre
continu, polsant o bitonal, alimentada directament del llaç o
separadament i sincronitzable, inclòs base de connexionat .
norma EN54 part 3, inclòs base fijación muntada a l'interior (P -
334)

9,000137,60 1.238,40

6 EM133067 u Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent
continu amb so bitònic, muntada a exterior (P - 335)

1,00068,90 68,90

7 EM150010 u Mts. de tubo eléctrico de PVC rígido, diámetro 20 mm, roscado
por sus extremos, con elementos de soportación, p.p. de cajas de
registro y derivación, uniones, manguitos y accesorios, medios de
elevación y mano de obra.  (P - 337)

665,0006,04 4.016,60

8 EM150011 u Mts. cable manguera apantallada de cobre de 2 x 1,5 mm2
rojo/negro trenzado para interconexión de elementos en bus de
datos sistemas de detección de incendios analógicos, totalmente
instalado, incl. p.p. de medios auxiliares, mano de obra. 
 (P - 338)

780,0001,37 1.068,60

9 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb 30,00046,68 1.400,40
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pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 340)

10 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 341)

5,000119,06 595,30

11 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret
(P - 339)

8,000356,84 2.854,72

12 EF21A211 m Mts. de tubería de acero negro sin soldadura DIN-2448 de 2 1/2´´
(DN65) sin calorifugar, montado en instalación de agua de
protección contra incendios, incluso p.p. de uniones y accesorios
roscados, soldados y/o ranurados, elementos de soportación,
accesorios, medios de elevación, mano de obra, prueba
hidráulica, con acabado en esmalte color rojo bombero. 
 (P - 178)

125,00031,89 3.986,25

13 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1
1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 177)

50,00022,03 1.101,50

14 EF216211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment (P - 176)

40,00014,18 567,20

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AO.O1 20.230,41

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS I SEGURETAT P  AO
SUBCAPÍTOL 2 INSTAL·LACIÓ DE SEGURETATO2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMD31110 u Central de seguretat antirobatori 8/Z ampliable. 24/z s/transmisor
2 Areas +1 comuns 1, amb Transmisor endollable RTC ,2
Expansor de 8 zones , inclos Bateria 12V 6,5 Ah ,muntada a
l´exterior, inclos posta en marxa i programació dels equips (P -
346)

1,000781,00 781,00

2 EMDW100D u Teclado leed amb tapa lateral, muntat a paret (P - 350) 8,000194,04 1.552,32

3 EMD43008 u Sirena interior piezoelèctrica SPI montada paret (P - 347) 8,00057,26 458,08

4 EMD43208 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra
l´obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a
l´exterior (P - 348)

1,00099,05 99,05

5 EMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment (P -
345)

1,00024,20 24,20

6 EMD119C6 u Detector doble tecnologia 15* 12 m, muntat superficialment a la
paret (P - 343)

15,000157,37 2.360,55

7 EMD12QE6 u Detector d´infraroigs lineal de 12-24 M i 40 M cortina , muntat
superficialment a la paret (P - 344)

3,000238,37 715,11

8 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2+2x0,75 mm2,
col.locat en tub (P - 349)

750,0004,41 3.307,50

9 EG221611 m Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 29
amb grau de resistència al xoc 5 i encastat (P - 235)

750,0000,92 690,00

10 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció normal i muntada superficialment (P - 227)

25,00010,77 269,25

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AO.O2 10.257,06
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS I SEGURETAT P  AO
SUBCAPÍTOL 2 INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPSO3

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM91102R u Parallamps Nornalitzat PDC ELECTROATMOSFERIC mod. E-13
d'acer inoxidable AISI 316, inclos peça adaptació de llautó D. 1
1/2'' per enllaç de captadora i mastil , Màstil d'acer galvanitzat de
6 m. d'alçada i D.1 1/2'', 31 ml de cable de coure electrolitic de 50
mm2 de secció , 7 unt. Abraçaderes de llautò M-12 guia-cable,
per a la xarxa conductora, Maneguet d'unió cable de llautó per
comprovació de la instal.lació , 3 electrodes de llança d'acer
courejat i 2000 mm de llargaria , Troneta de registre de PVC , Tub
de protecció de 3m, terminales de connexió, Barra equipotencial
de terres, comptador d'impols Mod. RM per a exteriors , totalment
muntat  (P - 342)

1,0002.605,18 2.605,18

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AO.O3 2.605,18

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL GAS  AP
SUBCAPÍTOL 2 XARXA DE GASP1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 22 mm de DN, amb connexión rosca
gas famella G 1/2'' i junta plana mascle , amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708 (P - 391)

4,00017,18 68,72

2 EK246316 u Subministrament i col·locació de comptador de designació G-4
segons UNE 60510 amb connexións per a roscar de diàmetre 1'',
de 6 m3/h (n), com a màxim, de parets deformables i muntat entre
tubs. Inclou p/p d'accessoris de suport i connexió. (P - 324)

1,000359,09 359,09

3 EKK15231 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 20x30 cm, fixada
mecànicament (P - 327)

3,00011,37 34,11

4 EKK15001 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 10x10 cm, fixada
mecànicament (P - 326)

3,0007,53 22,59

5 1K21L000 u Subministrament i col·locació d'instal·lació fixa o flexible de
connexió d'aparells a gas (P - 6)

3,00030,00 90,00

6 1K21L001 u Legalització de les instal·lacions i pagament de taxes (P - 7) 1,0001.400,00 1.400,00

7 1K21L002 u Drets de connexió a abonar a la Cia subministradora (P - 8) 1,0001.200,00 1.200,00

8 EK616000 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre
nominal, amb transició de tub de polietilè de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i sèrie SDR 11 segons UNE 53-333 a tub d'acer
de 1'', amb enllaç monobloc, beina de protecció d'acer inoxidable i
reblert de resina de poliuretà (P - 325)

1,00067,29 67,29

9 EF5293B2 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 180)

30,00010,25 307,50

10 EF5253B2 m Tub de coure semidur de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 179)

10,0007,60 76,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AP.P1 3.625,30

Euro
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 CAIXES I ARMARISQ1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema unesa número 9 i
muntada superficialment (P - 218)

2,000253,28 506,56

2 EG1N380F u Embarrat general per a una centralització de comptadors formada
per 5 subministres (1 T-20 i 4 T-2 ) i una potencia total
instal.lada de 103 kW , muntat  (P - 232)

1,0001.250,00 1.250,00

3 EG1N0010 u Mòdul de comptadors elèctrics esquema TMF10 amb comptador
multifunció ,trafos 200/5 , amb ICPM de 400A regulat a 200A ,
nucli toroidal amb relè diferencial retardat , bases DIN 3, fusibles
de 315A , muntat superficialment (P - 230)

1,0003.878,22 3.878,22

4 EG134901 u Quadre general de protecció i comandament (Planta Baixa
Q.D.G) : format per un armari Prisma Plus G de 27 mòduls 1.530
mm d'alçada per 600 mm d'amplada amb passadis lateral de 305
mm, porta transparent per a l 'armari i porta plena per a el
passadis, joc de barres Powerclip 250A, repartidors Polybloc,
tapes perforades , inclos elements del sistema Prisma Plus G
necesaris per a el muntatge i connexionat de tots els elements ,
rotulació amb plaques gravades i etiquetatge de les lìnies .
Segons esquema elèctric unifilar .. (P - 226)

1,000905,37 905,37

5 EG130007 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada
750x550x148 mm, amb porta plena i pany amb clau , per a 4 files
de 96 mòduls 18 mm , mòduls , totalment equipat per el
montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New
Pragma 24 de MG , inclos connexió de tots el circuits , rotulació
amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 223)

1,000353,56 353,56

6 EG130004 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material
aillant 860x486x109 mm, amb porta transparent i pany amb clau ,
per a 4 files de 72 mòduls 18 mm , mòduls , totalment equipat per
el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New
Pragma 18 de MG , inclos connexió de tots el circuits , rotulació
amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 220)

2,000262,12 524,24

7 EG130005 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material
aillant 660x486x109 mm, amb porta transparent i pany amb clau ,
per a 3 files de 54 mòduls 18 mm , mòduls , totalment equipat per
el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New
Pragma 18 de MG , inclos connexió de tots el circuits , rotulació
amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 221)

2,000136,56 273,12

8 EG130006 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada
600x550x170 mm, amb porta plena i pany amb clau , per a 3 files
de 72 mòduls 18 mm , totalment equipat per el montatge dels
mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG
, inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques
gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 222)

4,000224,12 896,48

9 EG134801 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada
450x550x170 mm, amb porta plena i pany amb clau , per a 2 files
de 48 mòduls 18 mm , totalment equipat per el montatge dels
mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG
, inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques
gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 225)

6,000157,67 946,02

10 EG130010 u Quadre de comandaments i protecció encastable, de material
aillant 510x486x109 mm, amb porta transparent i pany amb clau ,
per a 2 files de 26 mòduls 18 mm , mòduls , totalment equipat per
el montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New

3,00099,67 299,01
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Pragma 18 de MG , inclos connexió de tots el circuits , rotulació
amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 224)

11 EG130002 u Quadre de protecció i comandament format per un Cofret G IP55
Prisma Plus G de 19 mòduls 1.050 mm d'alçada per 555 mm
d'amplada , porta plena IP55 , repartidors Polybloc, tapes
perforades, inclos elements del sistema Prisma Plus G necesaris
per a el muntatge i connexionat de tots els elements , rotulació
amb plaques gravades i etiquetatge de les lìnies . Segons
esquema elèctric unifilar . (P - 219)

1,000587,69 587,69

12 EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció normal i encastada (P - 229)

49,00013,18 645,82

13 EG160012 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 155x110x74 mm,
amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 228)

97,00015,69 1.521,93

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q1 12.588,02

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMESQ2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 233)

150,0002,52 378,00

2 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 234)

350,0002,88 1.008,00

3 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 236)

450,0000,91 409,50

4 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 237)

585,0000,96 561,60

5 EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 238)

372,0001,09 405,48

6 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 239)

25,0004,01 100,25

7 EG242602 m Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal
referència 29 i muntat superficialment (P - 240)

10,0004,78 47,80

8 EG2DA80A m Safata metàl.lica de reixeta d'acer electrocincat, de 106 x 400 mm
d'amplària, fixada amb suports (P - 246)

42,00026,58 1.116,36

9 EG2D950A m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 60x300 mm
d'amplària , amb separador i fixada amb suports (P - 245)

150,00017,67 2.650,50

10 EG2D0010 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 60x200 mm
d'amplària ,  fixada amb suports (P - 244)

165,00015,52 2.560,80

11 EG2B1102 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x300 mm, amb tapa i
muntada superficialment (P - 243)

36,00025,83 929,88

12 EG2DU080 m Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques (P - 247) 36,0006,25 225,00
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13 EG2A1A02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 55x130 mm amb
separador i muntada superficialment (Mod. TK02103/9 ) de
SIMON o equivalent (P - 241)

12,00022,75 273,00

14 EG2JMA22 u Minicolumna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares útils,
amb una alçària de 310 mm, col.locada (Mod. ALK726/8) de
SIMON o equivalent (P - 248)

17,00095,20 1.618,40

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q2 12.284,57

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A BTQ3

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub
(P - 258)

7.115,0001,01 7.186,15

2 EG329406 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub (P -
259)

2.325,0001,32 3.069,00

3 EG31E306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
(P - 252)

1.560,0001,99 3.104,40

4 EG310010 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, de secció 3x4mm2, col.locat en tub
(P - 251)

1.200,0003,84 4.608,00

5 EG31E406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,de
secció 3x4 mm2, col.locat en tub (P - 253)

50,0003,52 176,00

6 EG31E506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x2.5 mm2, col.locat en tub (P - 254)

140,0004,85 679,00

7 EG31E606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x4mm2, col.locat en tub (P - 255)

70,0006,23 436,10

8 EG31N306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció5x6 mm2, col.locat en tub (P - 256)

85,0007,24 615,40

9 EG31N406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub (P - 257)

10,00012,60 126,00

10 EG310001 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 4x35 mm2, col.locat en safata (P - 250)

25,00029,32 733,00

11 GG311F06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x185 mm2, col.locat en tub (P - 632)

380,00031,89 12.118,20

12 GG311G06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x240 mm2, col.locat en tub (P - 633)

10,00041,84 418,40

13 GG311706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x16 mm2, col.locat en tub (P - 631)

295,0003,25 958,75

14 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 261)

160,0006,62 1.059,20

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q3 35.287,60
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMMANDAMENTQ4

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 266)

57,00016,65 949,05

2 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 267)

37,00016,79 621,23

3 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 269)

19,00048,66 924,54

4 EG415A9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 'MG'' C60N  (P - 268)

4,00027,70 110,80

5 EG410001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 'MG'' C60N  (P - 262)

4,00045,32 181,28

6 EG410002 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 'MG'' C60N  (P - 263)

1,00052,32 52,32

7 EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 270)

2,000122,56 245,12

8 EG410010 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 250 A d'intensitat
nominal, , tetrapolar (4P), de 36 KA de poder de tall amb bloc de
relè tèrmic TM 200A  ''MG''  NS250-N  (P - 264)

1,000681,37 681,37

9 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 272)

37,00028,36 1.049,32

10 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 273)

4,00088,65 354,60

11 EG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN

4,00098,95 395,80
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de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 274)

12 EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 275)

1,000129,07 129,07

13 EG420009 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A,
superinmunizats ( S.I) de desconnexió fixe instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 271)

5,000101,78 508,90

14 EG47U030 u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 279)

3,00061,32 183,96

15 EG470001 u Interruptor manual de 125A, tetrapolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió ''MG'' INS
125 (P - 276)

1,00083,85 83,85

16 EG47U020 u Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 278)

8,00050,53 404,24

17 EG47U010 u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 277)

73,00015,45 1.127,85

18 EG4R34B2 u Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i
muntat a quadre (P - 281)

3,00058,55 175,65

19 EG4R34B3 u Minuter d'escala MIN 230 VCA regulable de 1 a 7 minuts muntat
a quadre (P - 282)

6,00032,00 192,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q4 8.370,95

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 APARELLS DE MESURAQ5

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG521811 u Voltímetre de ferro mòbil de corrent altern, de 500 V de mesura
màxima, de 48x48 mm, amb escala 1/4 de circumferència i
muntat en un armari (P - 283)

1,00030,88 30,88

2 EG541331 u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, per a mesurar
intensitats des de 1 fins a 15 A, de 96x96 mm, d'escala 1/4 de
circumferència i muntat en un armari (P - 284)

1,00032,91 32,91

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q5 63,79

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 MECANISMESQ6

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P
- 285)

109,0001,37 149,33

2 EG2M3161 u Caixa de lloc de treball per a 6 mecanismes de tipus universal,
sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada
mecànicament ( Mod. SBC300 o SC300/9 ) de SIMON (P - 249)

26,00025,23 655,98

3 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 286)

275,0008,65 2.378,75
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4 EG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, de muntatge superficail (P - 287)

9,00010,82 97,38

5 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, serie LS990 ''Jung'' , preu alt,
encastada (P - 289)

275,0009,20 2.530,00

6 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 288)

10,00011,62 116,20

7 EG6P2262 u Presa de corrent industrial amb 2 bases Schuko 10/16 250V + 1
base 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309, amb grau de protecció de IP-54, col.locada (Ref.
17911-35) de SIMON o equivalent (P - 294)

16,00061,23 979,68

8 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat (P - 290)

2,00011,97 23,94

9 EG675213 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, d'1 element, amb bastidor per a caixa universal, preu
alt, col.locat (P - 291)

25,0004,61 115,25

10 EG675223 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, de 2 elements, amb bastidor per a caixa universal, preu
alt, col.locat (P - 292)

42,0008,61 361,62

11 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 295)

8,00048,63 389,04

12 EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt,
muntat superficialment (P - 296)

2,00018,81 37,62

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q6 7.834,79

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRAQ7

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 297)

6,00021,52 129,12

2 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P -
298)

1,00019,38 19,38

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q7 148,50

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 ENLLUMENATQ8

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH217921 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini i 3 tubs fluorescents
TL5 de 24 W/840 HF-P D6, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat, AF i encastada a cel ras de fibra mineral
(Mod. TBS630 REF.59238100 ) o equivalent. (P - 301)

183,000185,93 34.025,19

2 EH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24
d2, amb 1 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó

8,00069,48 555,84
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4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes
dimensions d'encastament de 239 mm de diàmetre i 122 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip
AF i col.locada encastada (Mod. FBS 120 ref.66201500) de
PHILIPS o equivalet. (P - 303)

3 EH2D0001 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24
d2, amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó
4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes
dimensions d'encastament de 239 mm de diàmetre i 122 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip
AF i col.locada encastada (Mod. FBS 120 ref.66203900) de
PHILIPS o equivalet. (P - 302)

49,00075,08 3.678,92

4 EHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55
i muntada superficialment al sostre (P - 307)

56,00044,68 2.502,08

5 EHB17354 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent
de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55
i muntada superficialment al sostre (P - 308)

43,00056,23 2.417,89

6 EH32U010 u Aplic amb làmpada vm de 50 W, model WALLPACKETTE ''
Carandini'' muntat superficialment (P - 304)

9,000202,08 1.818,72

7 EHP428F1 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HPI 400
W, equip integrat al cos, alimentació a 230 V, campana de planxa
d'alumini , muntat superficialment (Mod. HPK 150 bu/745 amb
P-WB + GPK 150R ref. 14272200+ 14302600) de PHILIPS o
equivalent. (P - 310)

4,000212,86 851,44

8 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com
a màxim, muntada superficialment a la paret (P - 305)

31,000107,56 3.334,36

9 EH614531 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat
superficialment (P - 306)

32,00061,75 1.976,00

10 EH210010 u Increment per regul.lació de reactancia electrònica per a 3/4
làmpades (HF-R)  (P - 299)

46,00062,40 2.870,40

11 EH210011 u Regulador en funció de la llum diurna (Mod. Luxsense) de
PHILIPS o equivalent  (P - 300)

7,00019,20 134,40

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q8 54.165,24

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 VARISQ9

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG000001 pa Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de
l'organisme competent, inclos taxes .  (P - 573)

1,0001.800,00 1.800,00

2 FG00U005 pa Partida alçada a justificar per a les despeses per a la concertació i
contractació amb la companyia Enher del subministrament
elèctric (P - 575)

1,0009.000,00 9.000,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AQ.Q9 10.800,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
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CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ  AR
SUBCAPÍTOL 2 SISTEMES TRANSMISSIÓ DE VEU I DADESR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor (P - 408)

120,00018,63 2.235,60

2 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat
sota tub o canal (P - 406)

3.023,0001,12 3.385,76

3 EP732452 u Certificació  ISO 11801 CAT.6 (P - 407) 120,0006,00 720,00

4 EP742B68 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 2000x600x800
mm,amb entrada de cables, gues passacables, 128 connectors
cat 6 utp slim de infra+ de 8 pins , 6 panels 19'' 24 ports utp ,
panel 19'' guia latiguillos 1U frontal, 128, panel telefonic 19'' 48
ports plans, latiguillos RJ45 cat 6 L=1m, porta amb vidre
securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, equipat amb
bateria d´endolls , col.locat superficialment VDA HIMEL 42U.
Totalment connectat . (P - 409)

1,0003.147,00 3.147,00

5 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus
rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat (P - 410)

1,000420,22 420,22

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AR.R1 9.908,58

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ  AR
SUBCAPÍTOL 2 INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VÍDEOR2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP211224 u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb
bateria de reserva, amb secret de conversació i muntat en armari
tancat (P - 399)

1,000451,35 451,35

2 EP221B25 u Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només
telefònic, de 12 polsadors, en 2 columnes i encastada (P - 400)

1,000283,84 283,84

3 EP24220A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de
desbloqueig, encastat a la porta amb funda (P - 401)

1,000120,87 120,87

4 EP251307 u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de
conversació amb placa de carrer i central de consergeria, muntat
a la paret (P - 402)

2,00051,18 102,36

5 EP261115 u Caixa de derivació per comunicació només telefònica, amb 1
derivació, per a 1 aparell d'usuari servit i encastada (P - 403)

2,00041,64 83,28

6 EP271C03 m Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de
secció 0,6 mm2 cada un i col.locat en tub (P - 405)

50,0005,64 282,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AR.R2 1.323,70

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ  AR
SUBCAPÍTOL 2 TV-FMR3

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EP111201 u Antena UHF digital mod. Diana Plus 16 db de ganancia + antena
de f.m. omnidireccional mod. AN-02, base de torreta empotrar
triangular+ tramo de torreta superior a 2.5 m. d'alçada , amb
cargols per fixació + Màstil de 3 m galvanitzat, inclos part
proporcional de cablejat i posta en marxa, (P - 394)

1,000472,80 472,80

2 EP122704 u Equip d´amplificació Multibanda SAB-404, amb 4 entrades BI /
FM/ VHF , amb un nivell de sortida de 117 db , inclos part
proporcional de cablejat i posta en marxa , muntat en armari
tancat (P - 395)

1,000316,75 316,75

3 EP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i
envoltant de material plàstic, muntada superficialment mod.
DES-212 (P - 396)

2,00013,54 27,08

4 EP141005 u Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada mod. BIF-01 (P -
397)

2,00014,49 28,98

5 EP151006 m Conductor coaxial d´atenuació normal, col.locat en tub (P - 398) 100,0005,60 560,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E1.AR.R3 1.405,61

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT  AS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL66217H u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6
persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,
2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària
200 cm d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana (P
- 328)

1,00014.337,27 14.337,27

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AS INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 14.337,27

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL MOBILIARI  AT

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMOB0001 u Subministrament i col·locació de cadira de rodes, model INFOR
221R de la casa Sillon Sur o similar (P - 351)

34,000178,40 6.065,60

2 EMOB0002 u Subministrament i col·locació de cadira apilable, model 14F de la
casa Sillon Sur o similar (P - 352)

24,00077,65 1.863,60

3 EMOB0003 u Subministrament i col·locació de cadira vista, model 44F de la
casa Sillon Sur o similar (P - 353)

100,00098,00 9.800,00

4 EMOB0004 u Subministrament i col·locació de cadira de rodes amb braços,
model SELEC EXECUTIVA 9315 de la casa Sillon Sur o similar
(P - 354)

9,000490,30 4.412,70

5 EMOB0005 u Subministrament i col·locació de cadira vista, model VARIUS de
la casa Casas o similar (P - 355)

9,000120,00 1.080,00

6 EMOB0006 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x77
cm, de la casa Forma5 o similar (P - 356)

32,000158,60 5.075,20

7 EMOB0007 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x145
cm, de la casa Forma5 o similar (P - 357)

44,000230,20 10.128,80

8 EMOB0008 u Subministrament i col·locació d'armari melaminat, de 90x43x199
cm, de la casa Forma5 o similar (P - 358)

15,000297,60 4.464,00
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9 EMOB0010 u Subministrament i col·locació d'armari de fusta, de 90x43x145
cm, de la casa Forma5 o similar (P - 359)

24,000676,50 16.236,00

10 EMOB0011 u Subministrament i col·locació d'armari de fusta, de 90x43x199
cm, de la casa Forma5 o similar (P - 360)

20,000849,00 16.980,00

11 EMOB0013 u Subministrament i col·locació de buc amb rodes, model VENEZIA
sèrie clàssic de la casa Forma5 o similar (P - 361)

35,000170,52 5.968,20

12 EMOB0014 u Subministrament i col·locació de buc amb rodes, model
FORNOVA sèrie clàssic de la casa Forma5 o similar (P - 362)

9,000350,82 3.157,38

13 EMOB0015 u Subministrament i col·locació de taula de reunions ''lados curvos''
de 240x120 cm, model NIZA1 sèrie clàssic de la casa Gordiano o
similar (P - 363)

2,0001.139,90 2.279,80

14 EMOB0016 u Subministrament i col·locació de taula de menjador de 140x140
cm, de la casa Forma5 o similar (P - 364)

6,000160,00 960,00

15 EMOB0017 u Subministrament i col·locació de taula amb revister de 57x45 cm,
model KIOSK de la casa Mobles o similar (P - 365)

3,00090,00 270,00

16 EMOB0018 u Subministrament i col·locació de taula de 180x180 cm, model
FORNOVA sèrie clàssic perfil recte de la casa Forma5 o similar
(P - 366)

47,000147,40 6.927,80

17 EMOB0020 u Subministrament i col·locació de taula de roure decapat de
250x197 cm, model ROURE de la casa Gordiano o similar (P -
367)

9,0001.372,90 12.356,10

18 EMOB0021 u Subministrament i col·locació de taula rodona de d.125 cm, model
NIZA1 de la casa Gordiano o similar (P - 368)

8,000725,40 5.803,20

19 EMOB0022 u Subministrament i col·locació de taula rodona de reunions de
d.125 cm, de la casa Gordiano o similar (P - 369)

1,000209,50 209,50

20 EMOB0024 u Subministrament i col·locació de taula rodona de reunions de 12
mòduls de 120 cm, de la casa Forma5 o similar (P - 370)

1,000960,00 960,00

21 EMOB0026 u Subministrament i col·locació de moble de recepció 2 segons
plànols (P - 371)

2,0002.059,35 4.118,70

22 EMOB0027 u Subministrament i col·locació de taquilla metàl·lica de 30x50x180
cm, model gama ST-SERIE2 de la casa Aluinter o similar (P -
372)

107,000150,00 16.050,00

23 EMOB0028 u Subministrament i col·locació de banc de vestuari doble amb
suport de perxes, de la casa Altimiras o similar (P - 373)

4,000654,00 2.616,00

24 ECOR0001 u Subministrament i col·locació de cortina tipus Estor enrollable
amb cadena Helioscreen Greenscreen de Gradulux o similar, de
dimensions 130x122 cm (P - 121)

79,000123,59 9.763,61

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AT MOBILIARI 147.546,19

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MANTENIMENTE1
SUBCAPÍTOL VARIS  AV

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FVAR0007 pa Partida alçada a justificar pels treballs de trasllat del mobiliari,
arxius, documentació vària, etc,... de les diferents dependències
municipals al seu nou emplaçament, totalment acabat (P - 621)

1,00060.000,00 60.000,00

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, 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 (P - 16)

1.443,8401,63 2.353,46

3 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat

438,7203,37 1.478,49
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a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a
l'obra amb soldadura (P - 17)

4 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera
i femella (P - 114)

22,000109,70 2.413,40

5 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 15x15 mm de pas de
malla, amb platines portants de 20x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col.locat (P - 84)

12,32099,45 1.225,22

6 G443PIN1 kg Pintat d'acer A/42-B amb 2 capes de base de 35-40 micres
d'espessor d'emprimació anticorrossiva HK-2E, 1 capa intermitja
de 60-80 micres d'espessor de revestiment multiresinic d'alt
espessor FILLER i 2 capes d'acabat de 35-40 micres d'esmalt de
poliuretà d'alta qualitat DURCOL de la casa Euroquimica o similar
(P - 629)

1.882,5600,50 941,28

7 E89BAEJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació,
amb esmalt martelé, amb una capa d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 72)

22,00018,54 407,88

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E1.AV VARIS 68.819,73

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES  AA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214FIB1 m2 Desmuntatge i enretirada de cobertes de fibrociment i part
proporcional de peces de canals i careners, portat a terme per
personal especialitzat, càrrega i transport de sobrants a abocador
autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i manteniment
d'abocador (P - 626)

4.269,45411,95 51.019,98

2 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 636)

94,938113,62 10.786,86

3 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 637)

2.869,00010,00 28.690,00

4 44M14111 u Estintolament de paret obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos
perfil d'acer per a estructures A/42-B (S 275 JR) laminats, amb
una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 1,5 a 3,0 m d'amplària, col.locat sobre daus de
recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <=15 t de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

12,000866,47 10.397,64

5 44M14224 u Estintolament de paret obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos
perfil d'acer per a estructures A/42-B (S 275 JR) laminats perfil
d'acer per a estructures A/42-B (S 275 JR) laminats, amb una
quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas
de 2,5-4,5 m d'amplària, col.locat sobre pilars d'acer A/42-B (S
275 JR) laminats, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl.lic de <=15 t de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. no inclou elements de fonamentació (P - 10)

5,0003.162,70 15.813,50

6 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
manteniment d'abocador (P - 434)

211,0893,60 759,92

7 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes (P - 435) 211,08910,00 2.110,89

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E2.AA DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 119.578,79
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL XARXA D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT  AD

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219TALL m Tall amb serra de disc de 3-4 cm de gruix, en qualsevol tipus de
paviment (P - 414)

138,0003,47 478,86

2 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

21,60011,91 257,26

3 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
644)

6,900119,66 825,65

4 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 419)

21,60011,93 257,69

5 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM (P - 428)

12,10012,27 148,47

6 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

51,8403,76 194,92

7 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
manteniment d'abocador (P - 434)

9,3153,60 33,53

8 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes (P - 435) 9,31510,00 93,15

9 ED15B971 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 122)

223,00026,11 5.822,53

10 ED353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment (P - 123)

24,000137,01 3.288,24

11 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment (P - 124)

6,000189,92 1.139,52

12 ED7FL00A m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (P - 126)

40,00030,95 1.238,00

13 ED7FL00B m Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (P - 127)

5,00037,10 185,50

14 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris (P - 81)

4,600114,97 528,86

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E2.AD XARXA D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT 14.492,18

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL COBERTES  AE

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 FCUB0001 m2 Subministrament i muntatge de coberta sandwich formada per:
- Perfil inferior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer
galvanitzat i acabada Policolor.
- Omegas separadores en xapa d'acer galvanitzat d'1 mm
d'espessor.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Perfil superior R4-44/1000 de 0,6 mm d'espessor en xapa d'acer
galvanitzat i acabat Policolor. (P - 464)

3.713,20435,07 130.222,06

2 FCUB0002 m2 Subministrament i muntatge de lluernaris en coberta sandwich
formada per dues plaques translúcides (transparent i blanc), del
mateix perfil de coberta (R4-44/1000) realitzades en poliéster
protegides mitjançant Gel-Coat, totalment acabat i muntat (P -
465)

598,50053,31 31.906,04

3 FCUB0003 m Subministrament i muntatge de remat de cumbrera en xapa
d'acer galvanitzat i acabat Policolor, de 0,6 mm d'espessor i 500
mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat (P - 466)

202,50014,62 2.960,55

4 FCUB0004 m Subministrament i muntatge de canal sandwich interior formada
per:
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm
d'espessor i 1000 mm de desenvolupament.
- Aïllament tèrmic i acústic tipus IBR de 80 mm d'espessor.
- Xapa interior d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm
d'espessor i 1000 mm de desenvolupament.
- Remat de subjecció de tancament interior.
La unió entre peces serà mecànica i el segellat amb silicona,
totalment acabat i muntat (P - 467)

398,70068,65 27.370,76

5 FCUB0005 u Subministrament i muntatge d'embocadura cònica d'acer
galvanitzat de 120 mm de diàmetre i morrió galvanitzat, totalment
acabat i muntat (P - 468)

40,00029,92 1.196,80

6 FCUB0006 m Subministrament i muntatge de remat de coronació en xapa
d'acer galvanitzat i acabat Policolor de 0,6 mm d'espessor i 600
mm de desenvolupament, totalment acabat i muntat (P - 469)

325,41016,47 5.359,50

7 FCUB0007 m2 Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de xarxes de protecció
horitzontal, en panys de dimensions ajustats als forats a protegir,
de poliamida d'alta tenacitat 6.6 amb llum de malla 100x100 mm,
diàmetre del fil de 4,5 mm i corda de tancament perimetral de 14
mm de diàmetre, resistència de ruptura de 3000 KN i de
conformitat amb la Norma Europea NE1263-1, totalment acabat i
muntant (P - 470)

4.211,9548,43 35.506,77

8 FCUB0008 m Treballs d'instal·lació i posterior enretirada de barana de protecció
de coberta composada per anclatge tipus Combi-Flex invertit,
suport tipus Combisafe formant una pantalla vertical, xarxa amb
un cable en la part superior, totalment acabat i muntat (P - 471)

285,54015,83 4.520,10

9 E5ZFQS00 u Gàrgola de xapa d'acer galvanitzada i lacada amb tub de sortida
de 90x90 mm, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle,
soldada sota la impermeabilització (P - 23)

16,00020,38 326,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E2.AE COBERTES 239.368,66

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES  AF

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E618682K m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de
40x20x30 cm, de morter de ciment gris d'una cara vista, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra
de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
28)

175,12438,09 6.670,47
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2 E4F2B57E m3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de
29x14x10 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de
ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 22)

179,419240,46 43.143,09

3 E61ZJPP4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura d'acer amb platina
d'acer A/42-B (S 275 JR), treballada a taller amb dos plecs i amb
forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb fixacions
mecàniques (P - 29)

16,00017,70 283,20

4 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter
de ciment, de 40x20x20 cm, de color gris, amb les cares vistes,
col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 18)

119,61011,84 1.416,18

5 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment (P - 20)

190,9531,08 206,23

6 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col.locat manualment (P - 21)

3,644114,37 416,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E2.AF TANCAMENTS I DIVISÒRIES 52.135,93

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS  AH

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2
(P - 75)

935,6255,49 5.136,58

2 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 45)

145,88021,22 3.095,57

3 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 44)

247,55016,79 4.156,36

4 E83PFE04 m2 Subministrament i col·locació de parament format per xapa
grecada perforada d'alumini lacat, cargolada sobre una estructura
de suport amb tubs d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P - 58)

175,88082,50 14.510,10

5 E881S130 m2 Monocapa amb morter de calç, col.locat a la estesa sobre
paraments sense revestir i acabat raspat (P - 65)

1.526,22024,12 36.812,43

6 E89AABJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 71)

284,72020,35 5.794,05

7 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P
- 66)

1.633,2603,99 6.516,71

8 E898U040 m2 Pintat de paraments verticals de bloc de formigó a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 69)

1.024,49712,56 12.867,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E2.AH REVESTIMENTS 88.889,48

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS  AI

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 E9G2REP1 m2 Reparació de paviment existent (fisurat ó en mal estat) consistent
en preparació del suport mitjançant l'aplicació d'una capa
adherent d'alta calitat tipus Chyemiprimer W SP, aplicació del
sistema Chemilevel AC a base de resines de síntesis, ciments i
aditius especials, realitzat en dues capes de 6 a 8 mm d'espessor
i color a escollir, acabt amb una capa de Chemitop W incolora o
color, de la casa Konnik o similat, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres (P - 82)

602,32549,50 29.815,09

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E2.AI PAVIMENTS 29.815,09

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL FUSTERIA EXTERIOR  AJ

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAF4FF07 u Finestra d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 300x100 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, totalment muntat (P - 94)

15,000757,55 11.363,25

2 EAF4AG01 m2 Porta basculant model N de dues fulles amb planxes i marc d'acer
galvanitzat, totalment muntat amb els seus accessoris (P - 89)

162,170104,00 16.865,68

3 E8KZDT2K m Suport d'escopidor de 29 cm d'amplària, amb supermaó de
50x25x4 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 74)

64,0005,98 382,72

4 E8KA7421 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de
gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col.locat amb
fixacions mecàniques (P - 73)

64,0007,34 469,76

5 EC1GU000 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini (P - 119)

39,510117,97 4.660,99

6 EB32EST1 m Estructura de suport per a tarja superior de finestra, format per
jàssera de tub d'acer galvanitzat de 60x40x2 mm, ancorada amb
tacs químics al forjat i a les parets laterals, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres (P - 116)

68,36541,23 2.818,69

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E2.AJ FUSTERIA EXTERIOR 36.561,09

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS I SEGURETAT P  AO
SUBCAPÍTOL 2 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDISO1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM120010 u Aislador de linea inclòs base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. (P -
332)

2,00065,90 131,80

2 EM112055 u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment (P -
331)

19,00028,03 532,57

3 EM110012 u Detector de fums modelo FIRERAY 50R de feix de llamps
projectats inclòs mòdul de comunicació amb la central
totalmente instalado incluyendo mano de obra y medios de
elevación. 
 (P - 329)

10,000795,00 7.950,00

4 EM141002 u Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre. 10,00067,00 670,00
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incorpora un disp. Switch de 7 segments per a configuració d'una
direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd indicador
d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2 Ref. Plana
Fàbrega, inclòs base per a muntatge , muntat superficialment (P -
336)

5 EM131067 u Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre
continu, polsant o bitonal, alimentada directament del llaç o
separadament i sincronitzable, inclòs base de connexionat .
norma EN54 part 3, inclòs base fijación muntada a l'interior (P -
334)

3,000137,60 412,80

6 EM150010 u Mts. de tubo eléctrico de PVC rígido, diámetro 20 mm, roscado
por sus extremos, con elementos de soportación, p.p. de cajas de
registro y derivación, uniones, manguitos y accesorios, medios de
elevación y mano de obra.  (P - 337)

550,0006,04 3.322,00

7 EM150011 u Mts. cable manguera apantallada de cobre de 2 x 1,5 mm2
rojo/negro trenzado para interconexión de elementos en bus de
datos sistemas de detección de incendios analógicos, totalmente
instalado, incl. p.p. de medios auxiliares, mano de obra. 
 (P - 338)

650,0001,37 890,50

8 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 340)

33,00046,68 1.540,44

9 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 341)

5,000119,06 595,30

10 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret
(P - 339)

10,000356,84 3.568,40

11 EF21A211 m Mts. de tubería de acero negro sin soldadura DIN-2448 de 2 1/2´´
(DN65) sin calorifugar, montado en instalación de agua de
protección contra incendios, incluso p.p. de uniones y accesorios
roscados, soldados y/o ranurados, elementos de soportación,
accesorios, medios de elevación, mano de obra, prueba
hidráulica, con acabado en esmalte color rojo bombero. 
 (P - 178)

100,00031,89 3.189,00

12 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1
1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 177)

100,00022,03 2.203,00

13 EF216211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment (P - 176)

60,00014,18 850,80

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AO.O1 25.856,61

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 CAIXES I ARMARISQ1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1N0022 u Mòdul de comptadors elèctrics esquema TMF-1 amb comptador
multifunció, amb ICPM de 4x20A, nucli toroidal amb relè
diferencial retardat , bases DIN 0, fusibles de 63A , muntat
superficialment (P - 231)

1,0001.688,00 1.688,00

2 EG130007 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada
750x550x148 mm, amb porta plena i pany amb clau , per a 4 files
de 96 mòduls 18 mm , mòduls , totalment equipat per el
montatge dels mecanismes del esquema unifilar Mod. New
Pragma 24 de MG , inclos connexió de tots el circuits , rotulació
amb plaques gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 223)

5,000353,56 1.767,80
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3 EG130006 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada
600x550x170 mm, amb porta plena i pany amb clau , per a 3 files
de 72 mòduls 18 mm , totalment equipat per el montatge dels
mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG
, inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques
gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 222)

1,000224,12 224,12

4 EG160012 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 155x110x74 mm,
amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 228)

105,00015,69 1.647,45

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AQ.Q1 5.327,37

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMESQ2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 233)

125,0002,52 315,00

2 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 234)

315,0002,88 907,20

3 EG2B0012 m Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 60x200 mm, amb tapa i
muntada superficialment (P - 242)

198,85020,35 4.046,60

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AQ.Q2 5.268,80

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A BTQ3

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub
(P - 258)

1.245,0001,01 1.257,45

2 EG329406 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub (P -
259)

1.290,0001,32 1.702,80

3 EG31E306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
(P - 252)

1.025,0001,99 2.039,75

4 EG310010 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, de secció 3x4mm2, col.locat en tub
(P - 251)

540,0003,84 2.073,60

5 EG31N406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub (P - 257)

465,00012,60 5.859,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AQ.Q3 12.932,60

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
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SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMMANDAMENTQ4

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 266)

15,00016,65 249,75

2 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 267)

15,00016,79 251,85

3 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 269)

1,00048,66 48,66

4 EG410012 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat
nominal, , tetrapolar (4P), de 36 KA de poder de tall amb bloc de
relè tèrmic TM 100A  ''MG''  NS160-N  (P - 265)

1,000266,37 266,37

5 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 272)

13,00028,36 368,68

6 EG47U010 u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 277)

30,00015,45 463,50

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AQ.Q4 1.648,81

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 APARELLS DE MESURAQ5

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG521811 u Voltímetre de ferro mòbil de corrent altern, de 500 V de mesura
màxima, de 48x48 mm, amb escala 1/4 de circumferència i
muntat en un armari (P - 283)

1,00030,88 30,88

2 EG541331 u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, per a mesurar
intensitats des de 1 fins a 15 A, de 96x96 mm, d'escala 1/4 de
circumferència i muntat en un armari (P - 284)

1,00032,91 32,91

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AQ.Q5 63,79

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 MECANISMESQ6

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG6P0012 u Presa de corrent industrial amb 4 bases Schuko 10/16 250V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309, amb grau de
protecció de IP-54, col.locada  (P - 293)

5,00042,37 211,85

2 EG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, de muntatge superficail (P - 287)

10,00010,82 108,20
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3 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat (P - 290)

2,00011,97 23,94

4 EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt,
muntat superficialment (P - 296)

2,00018,81 37,62

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AQ.Q6 381,61

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 ENLLUMENATQ8

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHP40010 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HPI 250
W, equip integrat al cos, alimentació a 230 V, campana de planxa
d'alumini , muntat superficialment (Mod. HPK 150 bu/745 amb
P-WB + GPK 150R ref. 14271500+ 14302600) de PHILIPS o
equivalent. (P - 309)

81,000205,66 16.658,46

2 EHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55
i muntada superficialment al sostre (P - 307)

7,00044,68 312,76

3 EHB17354 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent
de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55
i muntada superficialment al sostre (P - 308)

66,00056,23 3.711,18

4 EH614531 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat
superficialment (P - 306)

43,00061,75 2.655,25

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AQ.Q8 23.337,65

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 VARISQ9

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG000012 pa Memoria tècnica de l'instal.lació elèctrica i inspecció de
l'organisme competent, inclos taxes .  (P - 574)

2,000350,00 700,00

2 FG00U012 pa Despeses per a la concertació i contractació amb la companyia
Enher del subministrament elèctric , a justificar . (P - 576)

2,0001.250,00 2.500,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E2.AQ.Q9 3.200,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL EDIFICI MAGATZEMSE2
SUBCAPÍTOL VARIS  AV

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, 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 (P - 16)

1.146,8801,63 1.869,41

2 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç

252,5203,37 850,99
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d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a
l'obra amb soldadura (P - 17)

3 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera
i femella (P - 114)

20,000109,70 2.194,00

4 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 15x15 mm de pas de
malla, amb platines portants de 20x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col.locat (P - 84)

9,95599,45 990,02

5 G443PIN1 kg Pintat d'acer A/42-B amb 2 capes de base de 35-40 micres
d'espessor d'emprimació anticorrossiva HK-2E, 1 capa intermitja
de 60-80 micres d'espessor de revestiment multiresinic d'alt
espessor FILLER i 2 capes d'acabat de 35-40 micres d'esmalt de
poliuretà d'alta qualitat DURCOL de la casa Euroquimica o similar
(P - 629)

1.399,4000,50 699,70

6 E89BAEJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació,
amb esmalt martelé, amb una capa d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 72)

20,00018,54 370,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E2.AV VARIS 6.974,92

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS I SEGURETAT P  AO
SUBCAPÍTOL 2 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDISO1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFB10012 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa (P - 192)

80,00016,38 1.310,40

2 EN81A324 u Conexión de la red de incendios incorporando valvula de
retención y brida normalizada de compañia de aguas a la arqueta
de entrada de agua de la red de abastecimiento publico. (P -
384)

1,000502,00 502,00

3 EN11A324 u Suministro y colocación de Válvula de mariposa 2 1/2´´ , con
palanca manual de 10 posiciones PN 16 .(BOAX) con final de
carrera, colocada con p.p. de accesorios, incluyendo medios
auxiliares y mano de obra. 
 (P - 374)

5,000187,78 938,90

4 1K21L002 u Drets de connexió a abonar a la Cia subministradora (P - 8) 1,0001.200,00 1.200,00

5 EM121639 u Central de detección de incendios modular ID3000 de la marca
NOTIFIER, microprocesada y algorítmica autoprogramable con
capacidad de hasta 8 lazos de 99 detectores + 99 módulos
monitores analógicos (entrada) o control (salida), hasta un total
de 198 puntos identificables individualmente por lazo.Pantalla
LCD retroiluminada, salida serie RS-232 y RS- 485 para conexión
de repetidores remotos, Fuente de alimentación y espacio para 2
baterías. inclòs muntatge, programació i posta en servei.
 (P - 333)

1,0005.666,00 5.666,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E3.AO.O1 9.617,30

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 CAIXES I ARMARISQ1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EG130006 u Quadre de comandaments i protecció, de xapa electrocincada
600x550x170 mm, amb porta plena i pany amb clau , per a 3 files
de 72 mòduls 18 mm , totalment equipat per el montatge dels
mecanismes del esquema unifilar Mod. New Pragma 24 de MG
, inclos connexió de tots el circuits , rotulació amb plaques
gravades  i etiquetatge de les lìnies. (P - 222)

1,000224,12 224,12

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E3.AQ.Q1 224,12

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMESQ2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 233)

30,0002,52 75,60

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E3.AQ.Q2 75,60

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A BTQ3

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub
(P - 258)

90,0001,01 90,90

2 EG31N406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub (P - 257)

70,00012,60 882,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E3.AQ.Q3 972,90

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMMANDAMENTQ4

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 269)

4,00048,66 194,64

2 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 266)

2,00016,65 33,30

3 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 267)

1,00016,79 16,79

4 EG47U010 u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 277)

2,00015,45 30,90
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5 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 272)

1,00028,36 28,36

6 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 273)

2,00088,65 177,30

7 EG4R0012 u Maniobra d'enllumenat formada per un contactor 4P 25A un
rellotge astronomic SECELUX , montat a quadre. (P - 280)

1,00095,00 95,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E3.AQ.Q4 576,29

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 MECANISMESQ6

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG621G93 u Interruptor de superficie , unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, de muntatge superficail (P - 287)

2,00010,82 21,64

2 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, serie LS990 ''Jung'' , preu alt,
encastada (P - 289)

2,0009,20 18,40

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E3.AQ.Q6 40,04

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  AQ
SUBCAPÍTOL 2 VARISQ9

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NS4120012 u Subministre i instal.lació de una planta fotovoltaica formada per
33 mòdul FV de CSI- Model CS5A-170 Wp. Potencia total del
generador 5.61 kWp. 3 Strings 11 mòduls, inclòs ondulador
monofàsic SolarMax 6000C i connexionat dels strings . caixa
general de protecció, contador bidireccional i proteccions de tots
els elements , connexió a la xarxa de distribució de BT. situada a
80 ml , legalització de la instal.lació i  posada en servei , (P - 647)

1,00038.496,00 38.496,00

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E3.AQ.Q9 38.496,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ  AR
SUBCAPÍTOL 2 SISTEMES TRANSMISSIÓ DE VEU I DADESR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP271203 m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de
secció 0,5 mm2 cada un i col.locat en tub (P - 404)

90,0007,33 659,70

2 EPD2A1D1 u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster
reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de
fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat superficialment
(P - 412)

1,000187,01 187,01
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3 EPD11151 u Caixa de registre d'enllaç per a instal.lacions d'ICT, amb cos de
planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa
d'acer lacat, de 500x700x150 mm, muntada superficialment (P -
411)

1,000151,29 151,29

SUBCAPÍTOL 2TOTAL 01.E3.AR.R1 998,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL SERVEIS COMUNSE3
SUBCAPÍTOL VARIS  AV

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FVAR0010 u Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis
afectats per l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció de les obres (P - 622)

1,00060.000,00 60.000,00

2 FVAR0014 u Seguretat i salut (P - 623) 1,00065.430,27 65.430,27

3 FVAR0015 u Control de qualitat (P - 624) 1,00045.000,00 45.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.E3.AV VARIS 170.430,27

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES  01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
(P - 415)

7.028,0000,52 3.654,56

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, inclosa part proporcional de
roca i enderroc de possibles serveis o estructures existents (P -
416)

191,4003,05 583,77

3 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM (P - 420)

191,4003,19 610,57

4 F226EXT1 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat d'aportació exterior, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM (P - 421)

624,2004,81 3.002,40

5 F241A263 m3 Transport interior de terres, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut fins a 2 km (P - 432)

459,3601,76 808,47

6 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
manteniment d'abocador (P - 434)

948,7803,60 3.415,61

7 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes (P - 435) 948,78010,00 9.487,80

8 FZZZU211 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis
afectats durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa (P - 625)

1,0009.000,00 9.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.01 ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 30.563,18

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL PAVIMENTACIÓ  02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P
- 425)

5.173,3901,11 5.742,46

2 F922101J m3 Subbase de sauló d'aportació interior de l'obra amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 445)

1.222,0734,20 5.132,71

3 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 446)

1.222,07328,30 34.584,67

4 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb
dotació 1,5 kg/m2 (P - 457)

4.684,2900,81 3.794,27

5 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 458)

5.989,2900,41 2.455,61

6 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P -
456)

1.032,88548,67 50.270,51

7 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 455)

880,42649,65 43.713,15

8 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat
mecànic (P - 454)

38,25080,82 3.091,37

9 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 447)

23,41070,74 1.656,02

10 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 453)

234,10021,63 5.063,58

11 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b (P - 449)

541,10026,23 14.193,05

12 F96512DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b (P - 448)

249,89023,65 5.909,90

13 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 450)

37,70272,40 2.729,62

14 F97422A9 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 451)

502,69013,61 6.841,61

15 F9916415 u Escossell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 100x20x8 cm, amb una cara arrodonida,
rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I (P - 452)

15,00069,83 1.047,45

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.02 PAVIMENTACIÓ 186.225,98

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1

Euro
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SUBCAPÍTOL CLAVEGUERAM. PLUVIALS  03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

1.303,44911,91 15.524,08

2 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 419)

143,76511,93 1.715,12

3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 423)

934,4151,73 1.616,54

4 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM (P - 428)

631,21712,27 7.745,03

5 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

974,6973,76 3.664,86

6 FD75PVC6 m Claveguera de tub de PVC de 630 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN4, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de gruix
i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons
plànols de detalls, totalment col.locat inclosa part proporcional de
peces especials per a la connexió entre tubs (P - 481)

121,50098,72 11.994,48

7 FD75PVC5 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de gruix
i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons
plànols de detalls, totalment col.locat inclosa part proporcional de
peces especials per a la connexió entre tubs (P - 480)

223,94059,93 13.420,72

8 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de gruix
i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb
formigó, totalment col.locat inclosa part proporcional de peces
especials per a la connexió entre tubs (P - 478)

42,50044,38 1.886,15

9 FD75PVC2 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN4, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de gruix
i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb
formigó, totalment col.locat inclosa part proporcional de peces
especials per a la connexió entre tubs (P - 477)

75,00018,26 1.369,50

10 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,3x1,3 m (P - 482)

20,00031,97 639,40

11 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=90 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 483)

39,49082,99 3.277,28

12 FDD26529 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 484)

2,700217,17 586,36

13 FDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus
ADA-400 de la casa Cofunco o similar, de D 60 cm, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
- 485)

17,000155,30 2.640,10

14 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 487)

118,00016,00 1.888,00
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15 FD5J5398 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 472)

16,000149,97 2.399,52

16 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil, tipus
Delta 80 de la casa Benito o similar, classe C-250, amb marc h =
10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 476)

16,000118,64 1.898,24

17 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 473)

55,00060,07 3.303,85

18 FD5Z3K35 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60
mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 474)

55,00040,98 2.253,90

19 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 475)

55,000108,33 5.958,15

20 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 630)

421,25019,47 8.201,74

21 FCON0001 u Connexió de col·lector projectat a endegament de pluvials
existent, totalment acabada segons indicacions de la direcció
d'obres (P - 462)

1,000210,00 210,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.03 CLAVEGUERAM. PLUVIALS 92.193,02

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL CLAVEGUERAM. RESIDUALS  04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

783,08311,91 9.326,52

2 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 419)

120,89811,93 1.442,31

3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 423)

327,3601,73 566,33

4 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM (P - 428)

523,20812,27 6.419,76

5 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

456,9283,76 1.718,05

6 FD75PVC5 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de gruix
i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons
plànols de detalls, totalment col.locat inclosa part proporcional de
peces especials per a la connexió entre tubs (P - 480)

104,95059,93 6.289,65

7 FD75PVC4 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de gruix

205,45044,87 9.218,54
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i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons
plànols de detalls, totalment col.locat inclosa part proporcional de
peces especials per a la connexió entre tubs (P - 479)

8 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de gruix
i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb
formigó, totalment col.locat inclosa part proporcional de peces
especials per a la connexió entre tubs (P - 478)

60,00044,38 2.662,80

9 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,3x1,3 m (P - 482)

16,00031,97 511,52

10 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=90 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 483)

31,47082,99 2.611,70

11 FDD26529 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 484)

2,600217,17 564,64

12 FDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus
ADA-400 de la casa Cofunco o similar, de D 60 cm, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
- 485)

14,000155,30 2.174,20

13 FDDZCED4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 486)

1,000163,09 163,09

14 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 487)

94,00016,00 1.504,00

15 FCON0002 u Connexió de col·lector projectat a xarxa existent, totalment
acabada segons indicacions de la direcció d'obres (P - 463)

1,000180,00 180,00

16 FDEC0001 u Subministrament i col·locació de separador d'hidrocarburs de
polietilè amb decantador i cèl·lula coalescent, classe I de 3 l/s,
inclosa presa de mostres de 100 litres de polietilè, alarma de
nivell d'hidrocarburs per a separadors d'acer i polietilè i
decantador-dessorrer de 2000 litres de polietilè, de la casa Simop
o similar, totalment acabat (P - 488)

1,0006.225,00 6.225,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.04 CLAVEGUERAM. RESIDUALS 51.578,11

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC  05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

159,48011,91 1.899,41

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 422)

253,3004,07 1.030,93

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 427)

43,16028,26 1.219,70

4 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 426)

105,07020,27 2.129,77

5 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

65,2923,76 245,50
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6 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus
eurolec de d.160 mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb
formigó HM-20/P/20/I (P - 489)

75,00024,70 1.852,50

7 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
491)

12,00095,98 1.151,76

8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 492)

12,00091,47 1.097,64

9 FF21B215 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 545)

48,00072,70 3.489,60

10 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 578)

670,0002,76 1.849,20

11 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 579)

150,0003,21 481,50

12 FG311306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 580)

170,0000,92 156,40

13 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar
de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub (P - 581)

596,0004,55 2.711,80

14 FG314610 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar
de secció 4x10 mm2 i col.locat en tub (P - 582)

46,0008,90 409,40

15 FG314616 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar
de secció 4x16 mm2 i col.locat en tub (P - 583)

28,00011,40 319,20

16 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 584)

789,0006,62 5.223,18

17 FHM1FAN1 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 7,50
m d'alçària, tipus fanal plus (Sant Oleguer) o equivalent, amb
base platina i porta col.locada sobre dau de formigó, inclosa
fonamentació de 80x80x110 cm. La columna incorporarà un
tractament de pintura antioxidant a la base fins a l'alçada de la
portella i disposarà d'un tractament específic de protecció a base
d'emprimació amb epoxi/poliamida en dos components i dues
capes d'acabat amb pintura del tipus acrílica en dos components i
un espessor d'aplicació de 60 micres (P - 589)

8,000495,00 3.960,00

18 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó (P - 586)

6,000442,62 2.655,72

19 FHM22801 u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de
llargària 1,5 m, fixat amb platina i cargols (P - 595)

16,00094,98 1.519,68

20 FHM41901 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb
brida (P - 596)

4,00081,79 327,16

21 FHM1PRO1 u Subministrament i col.locació de projector tipus OA de la casa
carandini o similar, amb làmpada de vsap de 100 w, amb equip
de doble nivell, inclosa làmpada (P - 591)

16,000508,00 8.128,00

22 FHM1PRO3 u Subministrament i col.locació de projector tipus PRQ de la casa
carandini o similar, amb làmpada de vsap de 150 w, amb equip
de doble nivell, inclosa làmpada (P - 592)

8,000552,75 4.422,00

23 FHM1QS10 u Subministrament i col.locació de llumenera asimètrica tipus 10,000531,75 5.317,50
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QS-10 de la casa carandini o similar, amb làmpada de vsap de
150 w, amb equip de doble nivell, inclosa làmpada (P - 594)

24 FHM1PIQ1 u Subministrament i col.locació de planxa d'acer galvanitzat de
dimensions 0,5x0,5 m, inclosa excavació i col.locació de 50 kg de
sals minerals o carbó vegetal (P - 590)

30,00041,45 1.243,50

25 FHM1QC01 u Subministrament i col.locació de quadre de commandament per a
enllumenat públic, amb armari d'acer inoxidable tipus CITI-10 de
la casa arelsa o similar, amb capacitat per a l'estabilitzador
reductor, totalment acabat segons plànols, inclosa la seva
contractació, concertació de comptadors i la seva legalització
 (P - 593)

1,0006.950,00 6.950,00

26 FHM1ER01 u Subministrament i instal.lació d'estabilitzador reductor de tensió
fins a 15 kva. tot inclos completament acabat. (P - 587)

1,0003.600,00 3.600,00

27 FHM1ESC1 u Escomesa elèctrica per al quadre d'enllumenat públic, inclòs el
subministrament i l'estesa de línia soterrada de baixa tensió i tot
l'aparellatge elèctric necessari segons indicacions de la
companyia elèctrica, totalment acabat inclosos permisos i
legalització (P - 588)

1,0003.000,00 3.000,00

28 FBT00003 u Subministrament i col.locació d'armari d'acer inoxidable tipus
ari-10 de la casa arelsa o similar, totalment acabat (P - 461)

1,000815,00 815,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.05 ENLLUMENAT PÚBLIC 67.206,05

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL AIGUA POTABLE  06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

380,10011,91 4.526,99

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 422)

362,0004,07 1.473,34

3 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 426)

220,60020,27 4.471,56

4 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

191,4003,76 719,66

5 F228SAU4 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló
fins 30-35 cm, per sobre la canonada, així com la col·locació de
cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè de 125
mm de diàmetre (P - 429)

245,0008,05 1.972,25

6 F228SAU5 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló
fins 20-25 cm, per sobre la canonada, així com la col·locació de
cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè de 90 mm
de diàmetre (P - 430)

240,0007,85 1.884,00

7 F228SAU6 m Rebliment i piconatge de rasa, amb una primera capa de sauló
fins 20-25 cm, per sobre la canonada, així com la col·locació de
cinta blava senyalitzadora, per a canonades de polietilè de 63 mm
de diàmetre (P - 431)

190,0007,85 1.491,50

8 FFB1D255 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 125
mm de diàmetre (tipus PE100 i 10 atm), inclosa part proporcional
de peces especials (P - 546)

245,00024,00 5.880,00

9 FFB1F255 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 90 mm
de diàmetre (tipus PE100 i 10 atm), inclosa part proporcional de
peces especials (P - 548)

240,00018,32 4.396,80
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10 FFB1G255 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè de 63 mm
de diàmetre (tipus PE100 i 10 atm), inclosa part proporcional de
peces especials (P - 550)

190,00015,10 2.869,00

11 FAIGUA09 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
d'assentament elàstic de 125 mm de diàmetre (PN-16) amb
brides, inclòs eix d'accionament fix i trampilló, arqueta registrable i
tapa de fosa dúctil (P - 459)

1,000833,57 833,57

12 FAIGUA10 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
d'assentament elàstic de 100 mm de diàmetre (PN-16) amb
brides, inclòs eix d'accionament fix i trampilló, arqueta registrable i
tapa de fosa dúctil (P - 460)

2,000570,42 1.140,84

13 FHIDRAN2 u Subministrament i col·locació d'hidrant de diàmetre 100 mm,
soterrat (segons norma UNE 23.407), inclosa arqueta de fosa i
placa senyalitzadora segons normativa vigent (P - 585)

3,0001.002,11 3.006,33

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.06 AIGUA POTABLE 34.665,84

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL COMUNICACIONS I PREINSTAL·LACIÓ DE SERVEIS  08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

382,42511,91 4.554,68

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 422)

321,3004,07 1.307,69

3 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 426)

222,48020,27 4.509,67

4 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

191,9343,76 721,67

5 E090T04R m Prisma tubular format per 4 conductes de polietilè de 125 mm de
diàmetre, disposats en base 2 i protegits amb dau de formigó
HM-15 de 45x40 cm, amb part proporcional d'obturadors,
col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, separadors de pvc cada 3 m i maniguets
d'unió, segons detall de canalització, totalment acabat (P - 15)

330,00026,30 8.679,00

6 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus
eurolec de d.160 mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb
formigó HM-20/P/20/I (P - 489)

188,00024,70 4.643,60

7 FDG26160 m Canalització amb sis tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec
de d.160 mm i dau de recobriment de 60x80 cm amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 490)

100,00062,90 6.290,00

8 FTRON002 u Subministrament i col.locació de troneta de 60x60 cm, inclòs marc
i tapa, totalment instal.lada segons indicacions de la companyia
subministradora (P - 619)

7,000335,23 2.346,61

9 FTRON003 u Subministrament i col.locació de troneta de 100x100 cm, inclòs
marc i tapa, totalment instal.lada segons indicacions de la
companyia subministradora (P - 620)

7,000579,38 4.055,66

10 FPAR0801 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexionat de la xarxa
de comunicacions projectada a la xarxa municipal, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P - 603)

1,0001.000,00 1.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.08 COMUNICACIONS I PREINSTAL·LACIÓ DE SERVEIS 38.108,58
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS  09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

201,09411,91 2.395,03

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 422)

160,8754,07 654,76

3 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 426)

128,70020,27 2.608,75

4 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

86,8733,76 326,64

5 E090T04Q m Prisma tubular format per 4 conductes de pvc de 110 mm de
diàmetre, disposats en base 2 i protegits amb dau de formigó
HM-15 de 45x40 cm, amb part proporcional d'obturadors,
col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, separadors de pvc cada 3 m i maniguets
d'unió, segons detall de canalització, totalment acabat (P - 14)

357,50024,30 8.687,25

6 FTRON002 u Subministrament i col.locació de troneta de 60x60 cm, inclòs marc
i tapa, totalment instal.lada segons indicacions de la companyia
subministradora (P - 619)

8,000335,23 2.681,84

7 FPAR0901 pa Partida alçada a justificar pels treballs de connexionat a la xarxa
existent, totalment acabat segons indicacions de la direcció
d'obres (P - 604)

1,0002.000,00 2.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.09 TELECOMUNICACIONS 19.354,27

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL GAS  14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

67,50011,91 803,93

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 422)

75,0004,07 305,25

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 427)

30,00028,26 847,80

4 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 426)

37,50020,27 760,13

5 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

36,0003,76 135,36

6 FFB1GAS3 m Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè d'alta
densitat, de 110 mm de diàmetre (tipus PE100 i 10 atm), inclosa
part proporcional de peces especials (P - 551)

150,00015,75 2.362,50

7 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus
eurolec de d.160 mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb
formigó HM-20/P/20/I (P - 489)

17,50024,70 432,25
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8 FPAR2141 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexionat amb la xarxa
existent, totalment acabat segons indicacions de la companyia
subministradora GAS NATURAL (P - 605)

1,0001.500,00 1.500,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.14 GAS 7.147,22

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMSU1
SUBCAPÍTOL ESCOMESA FIBRA ÒPTICA  15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Tot inclòs completament
acabat. (P - 535)

15,00024,60 369,00

2 FENDPAN1 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat, inclòs base de formigó. Tot
inclòs, completament acabat. (P - 536)

98,00031,20 3.057,60

3 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
manteniment d'abocador (P - 434)

25,9203,60 93,31

4 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes (P - 435) 25,92010,00 259,20

5 F221AEM1 m3 Excavació manual de rases (P - 417) 72,20048,87 3.528,41

6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 422)

108,0004,07 439,56

7 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 426)

72,20020,27 1.463,49

8 FG21RK1G m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 577)

270,0005,01 1.352,70

9 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
491)

2,00095,98 191,96

10 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 492)

2,00091,47 182,94

11 FPAL0001 u Subministrament i col·locació de pal de fusta de 9,00 m d'alçada,
inclou l'obertura manual del forat, col·locació amb camió-grua,
rebliment amb formigó sense additius HM-30/B/20/I+E i
compactaió amb pedres, inclòs nivellat i retirada puntual dels
sobrants, totalment acabat (P - 602)

32,000209,75 6.712,00

12 FFIB0001 m Cable manguera mixta de 32 fibres òptiques, 24 de monomodo i 8
multimodo, dielèctrica tipus exterior antihumitat amb armadura per
protecció antiroidors, lliure d'halògens. Inclou instal·lació i
preparació prèvia del recorregut amb guia i posterior coca de fill
(2m) i marcatge amb etiquetes als pericons (P - 562)

1.870,0008,95 16.736,50

13 FFIB0002 u Soldadures de fibra efectuada al lloc d'ubicació actual de l'armari
rack 19'' (P - 563)

64,00019,76 1.264,64

14 FFIB0003 u Proves de reflectometria i mesura de potència. Inclou marcatge
de línies i entrega d'esquema (P - 564)

32,00014,22 455,04

15 FFIB0004 u Pig Tail SC monomodo 2m per unió de fusió a panell. Inclou
funda termoretràctil de protecció (P - 565)

48,00016,23 779,04

16 FFIB0005 u Pig Tail SC multimodo 2m per unió de fusió a panell. Inclou funda 16,00016,72 267,52
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termoretràctil de protecció (P - 566)

17 FFIB0006 u Panell de fibra òptica 24 SC monomodo per rack 19'' sortida amb
adaptador SC/Duplex. Inclou el caixet d'empalme i col·locació (P -
567)

2,000257,49 514,98

18 FFIB0007 u Panell de fibra òptica 8 SC multimodo per rack 19'' sortida amb
adaptador SC/Duplex. Inclou el caixet d'empalme i col·locació (P -
568)

2,000141,19 282,38

19 FFIB0008 u ''Latiguillo'' monomodo SC/SC de 2m (P - 569) 24,00050,34 1.208,16

20 FFIB0009 u ''Latiguillo'' multimodo SC/SC de 2m (P - 570) 6,00039,53 237,18

21 FFIB0010 u Preparació d'instal·lació interior per canal, tub o grapat a façana o
sostre. Inclou adaptació de pas existent amb canvi de secció i/o
material de grapat (P - 571)

25,0009,54 238,50

22 FFIB0011 u Documentació gràfica final consistent en ''As-Built'' del traçat en
autocad, fotos digitals de pericons, caixes de connexió i altres
punts importants a determinar (P - 572)

1,000450,00 450,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U1.15 ESCOMESA FIBRA ÒPTICA 40.084,11

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ ZONES COMUNESU2
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT. MITJA I BAIXA TENSIÓ  07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FECC1230 m Estesa simple 3C 3x1x240 - 1x150 (P - 513) 26,00042,53 1.105,78

2 FECH1010 u Caixa de seccionament LSBT (P - 514) 3,000180,38 541,14

3 FECH1030 u Connex. PAT caixes i armaris distribució LSBT (P - 515) 3,00095,52 286,56

4 FECH2030 u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm² (P - 516) 16,00038,90 622,40

5 FECJ2022 m Rasa 2 C BT ap.mixta-calz.-sorra- morter asf. (P - 517) 14,000111,27 1.557,78

6 FECJ9201 m Enretirada continuada i aportació de terres rasa BT (P - 518) 7,00018,88 132,16

7 FECV1000 u Cata localització serveis BT (P - 519) 2,00092,78 185,56

8 FECV1200 u Marcar, mesurar, i confec. plànol sup. 15 m - equip - (P - 520) 1,000246,42 246,42

9 FEDC2022 m Estesa en tubular 2C 240 mm² AL 18-30 KV (P - 521) 73,00076,35 5.573,55

10 FEDJ2424 m Rasa 2C MT ma-calz-3 t form.- morter asf (P - 523) 47,000245,41 11.534,27

11 FEDJ9200 m Enretirada continuada i aportació de terres rasa MT (P - 524) 24,00016,42 394,08

12 FEDV1000 u Cata localització serveis MT (P - 525) 3,00092,78 278,34

13 FEDF1105 u Arqueta poliéster a 11,5 m calçada a./ tapa fossa (P - 522) 1,000771,16 771,16

14 FEAK1015 u Conversió aèria-soterrada 1 C línia passant (P - 510) 2,0001.230,45 2.460,90

15 FEAH1310 u Electrode i pat recolzament metàl·lic pública concurrència (P -
505)

1,000561,20 561,20

16 FEAE3010 u Armat triangular 1 C gelosia fins 4500 - 2,00 m - (A-B) (P - 502) 1,000238,29 238,29

17 FEAG1033 u Senyalització recolzament metàl·lic FECSA-ENDESA (P - 503) 1,0007,99 7,99
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18 FEAG1043 u Complement senyalització aparell maniobra FECSA-ENDESA (P -
504)

1,0005,39 5,39

19 FEAJ1025 u Seccionador III 36 KV (P - 509) 1,0002.250,03 2.250,03

20 FEAK1028 u Llosa formigó c-mallasso i pintura aïllant (P - 511) 1,0001.283,06 1.283,06

21 FEAK1035 u Suplement conjunt parallamps 25 KV (P - 512) 2,000156,30 312,60

22 FEAH1410 u Complement ml baixada pat ap. metàl·lic amb apar/conver (P -
507)

1,0006,44 6,44

23 FEAH1400 u Baixada pat ap.metàl·lic 12 m amb aparamenta/conver (P - 506) 2,000129,88 259,76

24 FEAH1600 u Conjunt per pica de més (P - 508) 4,000133,28 533,12

25 FEFC1000 u Electrodo 2 m complet posta a terra (P - 527) 7,00032,10 224,70

26 FEFC1100 m Cable terra aillat en rasa 0,3x0,5 m (P - 528) 25,00031,45 786,25

27 FEFC1120 m Cable terra nu en rasa 0,3x0,5 m (P - 529) 20,00030,36 607,20

28 FEFE1903 u Instal.lació ICC en cable subt MT (P - 530) 1,000732,82 732,82

29 FEFG1440 u Instal.lació antivibradors trafo 1560 a 2480 KG (P - 531) 1,000537,17 537,17

30 FEFG1698 u Trafo potència 400 KVA/36/25/B2 + 10 (P - 532) 1,0006.445,00 6.445,00

31 FEFH1000 u Plaques indicat. seguretat FECSA - ENDESA CT 1 porta (P - 533) 1,000116,88 116,88

32 FEFL2102 u CT Superfície 36 KV (630A/20KA) 400 KVA 1 porta (P - 534) 1,00014.759,76 14.759,76

33 FEFA2101 u Terminació pont MT 36 KV endoll/endoll recta (Traf) (P - 526) 1,000598,55 598,55

34 F6753338 u Candau 25x5 armari e instal.lació (P - 441) 3,00015,70 47,10

35 F6753271 u Cuchilla seccionadora T-0 250 (P - 437) 9,0002,16 19,44

36 F6753336 u Candau 50x8 aparamenta exterior
 (P - 439)

1,00026,39 26,39

37 F6753337 u Candau 50x5 aparamenta exterior i interior (P - 440) 3,00017,33 51,99

38 F6700317 u Fussible cuchilles tamany 2 315 (P - 436) 12,0004,71 56,52

39 F6753334 u Termometre per trafo - connexió (P - 438) 1,000138,00 138,00

40 FEX45122 u Maniobra R. Subt, BT i creac. zona proteg s-realitz. trab. (P - 541) 3,000100,62 301,86

41 FEX45130 u Col.locació fins 50 avisos poblac. infer. 15000 habitants (P - 542) 3,00059,27 177,81

42 FEX50801 u Instal·lació antiescalada de xapa metàl·lica (P - 544) 1,00082,94 82,94

43 FEX10101 m3 Excavació en roca (P - 537) 4,000241,62 966,48

44 FEX20108 m3 Formigó H-150 amb recalçaments i peanes (P - 538) 4,000205,97 823,88

45 FEX25105 u Maniobra xarxa aeria MT C-secc. en 3 o mes llocs distan,. (P -
539)

1,000602,94 602,94

46 FEX35111 u Col.locació fins 50 avisos poblac. infer. 15000 habitants (P - 540) 1,00059,27 59,27

47 FEX50552 u Instal.lació termometre termperat. oli transformador (P - 543) 1,00083,21 83,21
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48 FE000001 u DOP 5 % (P - 493) 1,0004.751,53 4.751,53

49 FE000002 u Avantprojecte (P - 494) 1,000538,07 538,07

50 FE000003 u Tramitació (120 Euros) + permisos (7,11%) (P - 495) 1,0004.342,92 4.342,92

51 FE000007 u Complement obra civil (P - 497) 1,000360,60 360,60

52 FE000005 u Laboratori electrotècnic (P - 496) 1,000781,32 781,32

53 FE000077 u Complement obra civil (P - 500) 1,000811,35 811,35

54 FE000022 u Legalització (P - 498) 1,0001.200,00 1.200,00

55 FE000055 u Motorització  (P - 499) 1,0001.382,94 1.382,94

56 FE000777 u Insonorització (P - 501) 1,000700,00 700,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U2.07 ELECTRICITAT. MITJA I BAIXA TENSIÓ 74.262,87

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ ZONES COMUNESU2
SUBCAPÍTOL REG  10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

94,40011,91 1.124,30

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 422)

175,0004,07 712,25

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 427)

24,40028,26 689,54

4 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 426)

70,00020,27 1.418,90

5 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

29,2803,76 110,09

6 FFB29355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
(P - 557)

305,0009,91 3.022,55

7 FFB28355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
(P - 556)

265,0007,49 1.984,85

8 FFB1TEC1 m2 Subministrament i col·locació de xarxa de reg amb sistema tipus
Tech-Line amb tubs de polietilè de 17 mm de diàmetre, col·locats
en paral·lel cada 30 cm, amb goters cada 30 cm units a pressió,
inclosa part proporcional de peces especials, totalment acabat (P
- 555)

370,0004,10 1.517,00

9 FFB2REG1 u Subministrament i muntatge de boca de reg compacta, tipus
uralita, amb racord barcelona de d.45 mm, inclòs connexionat i
fixació, totalment acabat (P - 559)

5,000139,68 698,40

10 FFB2AE01 u Subministrament i muntatge d'arqueta per a l'allotjament de les
electrovàlvules, i regulador de pressió, totalment acabat inclosa

1,000217,53 217,53
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tapa de fosa dúctil (P - 558)

11 FN42A3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 70 mm, de 10 bar de PN, de fosa, tipus 1 i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 601)

2,000116,82 233,64

12 FFB2VE01 u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de pvc de 3'' de
diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tes i
reduccions, totalment acabat (P - 560)

1,000173,54 173,54

13 FFB2VE02 u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de pvc de 40 mm
de diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tes i
reduccions, totalment acabat (P - 561)

8,00030,11 240,88

14 FFB1DEG1 u Subministrament i muntatge d'anell de degoteig, segons
especificacions, totalment acabat inclosa part proporcional
d'accessoris, colzes, tes, reduccions (P - 547)

27,00015,40 415,80

15 FFB1FIL1 u Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1'', de 300
micres amb els seus corresponents i accessoris per a la seva
instal·lació, totalment acabat (P - 549)

2,00074,26 148,52

16 FFB1REG2 u Subministrament i muntatge de regulador de pressió de 2'', amb
els seus corresponents accessoris per a la seva instal·lació,
totalment acabat (P - 553)

2,000157,83 315,66

17 FFB1MAN1 u Manòmetre de glicerina de 1/4' de connexió amb presa
manomètrica, inclou subministrament, transport, col·locació i part
proporcional de peces especials (P - 552)

2,00016,08 32,16

18 FFB1SEN1 u Subministrament i muntatge de sensor de pluja antivandàlic per a
programador de reg amb els seus corresponents accessoris per a
la seva instal·lació, totalment acabat (P - 554)

2,000458,67 917,34

19 FJSZU003 u Armari per a programador de poliéster de 850x465x320 mm, amb
placa de muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau
405, collat sobre sócol de formigó amb tubulars per a connexió a
escomesa elèctrica (P - 600)

2,000524,88 1.049,76

20 FJS3U324 u Programador de vuit estacions, muntat dins d'armari metàl.lic,
inclòs subministrament, instal.lació i posada en marxa. (P - 599)

2,000370,93 741,86

21 FJM1140F u Comptador d'aigua volumètric, totalment instal.lat segons les
indicacions de la companyia subministradora d'aigua (P - 598)

2,0002.000,00 4.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U2.10 REG 19.764,57

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ ZONES COMUNESU2
SUBCAPÍTOL JARDINERIA  11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR2G3A81 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres
sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un
pendent inferior al 25 % (P - 609)

32,00027,68 885,76

2 FR632P31 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència
amb pa de terra amb malla metàl.lica, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 % (P - 617)

32,00023,89 764,48

3 FR45PP01 u Subministrament de pi (pinus pinea) de 200 cm d'alçària, amb pa
de terra protegit amb malla metàl.lica i guix (P - 611)

3,00091,00 273,00

4 FR45QI01 u Subministrament d'alzina (quercus ilex) de 18 a 20 cm de
circumferència, en contenidor (P - 613)

2,000177,70 355,40

5 FR45PRP1 u Subministrament de pruner (prunus pisardii) de 18 a 20 cm de
circumferència, amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica i
guix (P - 612)

27,000190,85 5.152,95
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6 FR721300 m2 Hidrosembra en dues fases (P - 618) 370,0001,05 388,50

7 FR262451 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb
mitjans mecànics, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0
kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m
amb corró compactador, per a un pendent inferior al 25 % (P -
608)

370,0000,34 125,80

8 F227PER1 m2 Repàs i perfilat manual de talús, inclosa l'enretirada de pedres,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra (P -
424)

370,0001,60 592,00

9 FR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada,
a granel, amb mitjans manuals (P - 610)

53,00014,50 768,50

10 FPLANT08 u Plantació d'un arbust petit, incloent la realització del clot de
plantació, el primer reg i tots els mitjans mecànics i auxiliars
necessaris per a una correcta plantació, totalment acabat (P -
607)

105,0000,85 89,25

11 FR4CF110 u Subministrament romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a
0,3 m, en contenidor (P - 614)

63,0001,60 100,80

12 FR4CF220 u Subministrament i plantació de ginesta (Spartium junceum)
d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor (P - 615)

63,0002,15 135,45

13 FR4CF330 u Subministrament i plantació de farigola (Timus vulgaris) d'alçària
0,1 a 0,3 m, en contenidor (P - 616)

70,0002,35 164,50

14 FJARMAN1 m2 Manteniment de las plantacions durant el període de garantia,
inclosa la neteja de les herbes i dels escossells, la sega de la
gespa, el reg amb mànega en cas de que sigui necessari, refer
els clots del reg, refermar els tutors i l'esporga dels arbres i
arbusts
 (P - 597)

1.870,0001,25 2.337,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U2.11 JARDINERIA 12.133,89

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI MANTENIMENT01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ ZONES COMUNESU2
SUBCAPÍTOL MURS, TANQUES I PORTES  12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 418)

339,55011,91 4.044,04

2 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 433)

407,4603,76 1.532,05

3 F6A1L436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela
metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de
diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (P -
442)

850,00022,08 18.768,00

4 F6A1TAN1 m Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica amb perfils
d'acer galvanitzat, segons plànols, inclosa part proporcional
d'obra civil, fonamentacions, elements d'ancoratge, etc,...,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P -
444)

55,000190,00 10.450,00

5 F6A1POR1 u Subministrament i col.locació de porta metàl.lica corredera per a
pas de vehicles, segons plànols, inclosa part proporcional
delements d'ancoratge, guies, muntants, etc..., totalment acabat
segons indicacions de la direcció facultativa (P - 443)

1,0003.550,00 3.550,00
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6 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de fins a 1200 kg de pes,
col.locats amb pala carregadora (P - 627)

401,25047,31 18.983,14

7 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de fins a 1200 kg de pes, amb mitjans
mecànics (P - 628)

401,25012,57 5.043,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.U2.12 MURS, TANQUES I PORTES 62.370,94
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NIVELL 4: Subcapítol 2 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 2 01.E1.AL.L2  Xarca ACS 13.905,75
Subcapítol 2 01.E1.AL.L4  Terra radiant/Captació solar 32.594,45
Subcapítol 01.E1.AL Acs, terra radiant i aportació solar 46.500,20
Subcapítol 2 01.E1.AM.M1  Sanitaris 4.667,23
Subcapítol 2 01.E1.AM.M2  Tubs i aïllaments 5.716,35
Subcapítol 2 01.E1.AM.M3  Aixetes i accessoris 9.345,56
Subcapítol 01.E1.AM Lampisteria i aparells sanitaris 19.729,14
Subcapítol 2 01.E1.AN.N1  Unitats exteriors climatització 44.061,45
Subcapítol 2 01.E1.AN.N2  Unitats interiors climatització 52.995,60
Subcapítol 2 01.E1.AN.N3  Turbines aportació/extracció aire exterior 12.573,16
Subcapítol 2 01.E1.AN.N4  Conductes de ventilació 26.247,21
Subcapítol 2 01.E1.AN.N5  Ventilació 4.168,54
Subcapítol 2 01.E1.AN.N6  Interconnexió coure 9.495,00
Subcapítol 2 01.E1.AN.N7  Desguassos 4.896,00
Subcapítol 2 01.E1.AN.N8  Interconnexió elèctrica 6.336,00
Subcapítol 2 01.E1.AN.N9  Varis 11.960,00
Subcapítol 01.E1.AN Climatització i ventilació 172.732,96
Subcapítol 2 01.E1.AO.O1  Instal·lació protecció contra incendis 20.230,41
Subcapítol 2 01.E1.AO.O2  Instal·lació de seguretat 10.257,06
Subcapítol 2 01.E1.AO.O3  Instal·lació de parallamps 2.605,18
Subcapítol 01.E1.AO Protecció contraincendis i seguretat p 33.092,65
Subcapítol 2 01.E1.AP.P1  Xarxa de Gas 3.625,30
Subcapítol 01.E1.AP Gas 3.625,30
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q1  Caixes i armaris 12.588,02
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q2  Tubs, canals, safates i columnes per a mecanismes 12.284,57
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q3  Conductors elèctrics per a BT 35.287,60
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q4  Aparells de protecció i commandament 8.370,95
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q5  Aparells de mesura 63,79
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q6  Mecanismes 7.834,79
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q7  Elements de connexió a terra 148,50
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q8  Enllumenat 54.165,24
Subcapítol 2 01.E1.AQ.Q9  Varis 10.800,00
Subcapítol 01.E1.AQ Electricitat i enllumenat 141.543,46
Subcapítol 2 01.E1.AR.R1  Sistemes transmissió de veu i dades 9.908,58
Subcapítol 2 01.E1.AR.R2  Intercomunicació en audio i vídeo 1.323,70
Subcapítol 2 01.E1.AR.R3  TV-FM 1.405,61
Subcapítol 01.E1.AR Audiovisuals i comunicació 12.637,89
Subcapítol 2 01.E2.AO.O1  Instal·lació protecció contra incendis 25.856,61
Subcapítol 01.E2.AO Protecció contraincendis i seguretat p 25.856,61
Subcapítol 2 01.E2.AQ.Q1  Caixes i armaris 5.327,37
Subcapítol 2 01.E2.AQ.Q2  Tubs, canals, safates i columnes per a mecanismes 5.268,80
Subcapítol 2 01.E2.AQ.Q3  Conductors elèctrics per a BT 12.932,60
Subcapítol 2 01.E2.AQ.Q4  Aparells de protecció i commandament 1.648,81
Subcapítol 2 01.E2.AQ.Q5  Aparells de mesura 63,79
Subcapítol 2 01.E2.AQ.Q6  Mecanismes 381,61
Subcapítol 2 01.E2.AQ.Q8  Enllumenat 23.337,65
Subcapítol 2 01.E2.AQ.Q9  Varis 3.200,00
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Subcapítol 01.E2.AQ Electricitat i enllumenat 52.160,63
Subcapítol 2 01.E3.AO.O1  Instal·lació protecció contra incendis 9.617,30
Subcapítol 01.E3.AO Protecció contraincendis i seguretat p 9.617,30
Subcapítol 2 01.E3.AQ.Q1  Caixes i armaris 224,12
Subcapítol 2 01.E3.AQ.Q2  Tubs, canals, safates i columnes per a mecanismes 75,60
Subcapítol 2 01.E3.AQ.Q3  Conductors elèctrics per a BT 972,90
Subcapítol 2 01.E3.AQ.Q4  Aparells de protecció i commandament 576,29
Subcapítol 2 01.E3.AQ.Q6  Mecanismes 40,04
Subcapítol 2 01.E3.AQ.Q9  Varis 38.496,00
Subcapítol 01.E3.AQ Electricitat i enllumenat 40.384,95
Subcapítol 2 01.E3.AR.R1  Sistemes transmissió de veu i dades 998,00
Subcapítol 01.E3.AR Audiovisuals i comunicació 998,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

558.879,09
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.E1.AA Demolicions, enderrocs i moviment de terres 90.303,12
Subcapítol 01.E1.AD Xarxa d'evacuació i sanejament 29.037,89
Subcapítol 01.E1.AE Cobertes 85.844,03
Subcapítol 01.E1.AF Tancaments i divisòries 156.160,61
Subcapítol 01.E1.AG Aïllaments e impermeabilitzacions 19.755,37
Subcapítol 01.E1.AH Revestiments 324.177,96
Subcapítol 01.E1.AI Paviments 93.042,82
Subcapítol 01.E1.AJ Fusteria exterior 65.906,05
Subcapítol 01.E1.AK Fusteria interior 17.684,36
Subcapítol 01.E1.AL Acs, terra radiant i aportació solar 46.500,20
Subcapítol 01.E1.AM Lampisteria i aparells sanitaris 19.729,14
Subcapítol 01.E1.AN Climatització i ventilació 172.732,96
Subcapítol 01.E1.AO Protecció contraincendis i seguretat p 33.092,65
Subcapítol 01.E1.AP Gas 3.625,30
Subcapítol 01.E1.AQ Electricitat i enllumenat 141.543,46
Subcapítol 01.E1.AR Audiovisuals i comunicació 12.637,89
Subcapítol 01.E1.AS Instal·lació de transport 14.337,27
Subcapítol 01.E1.AT Mobiliari 147.546,19
Subcapítol 01.E1.AV Varis 68.819,73
Capítol 01.E1  EDIFICI MANTENIMENT 1.542.477,00
Subcapítol 01.E2.AA Demolicions, enderrocs i moviment de terres 119.578,79
Subcapítol 01.E2.AD Xarxa d'evacuació i sanejament 14.492,18
Subcapítol 01.E2.AE Cobertes 239.368,66
Subcapítol 01.E2.AF Tancaments i divisòries 52.135,93
Subcapítol 01.E2.AH Revestiments 88.889,48
Subcapítol 01.E2.AI Paviments 29.815,09
Subcapítol 01.E2.AJ Fusteria exterior 36.561,09
Subcapítol 01.E2.AO Protecció contraincendis i seguretat p 25.856,61
Subcapítol 01.E2.AQ Electricitat i enllumenat 52.160,63
Subcapítol 01.E2.AV Varis 6.974,92
Capítol 01.E2  EDIFICI MAGATZEMS 665.833,38
Subcapítol 01.E3.AO Protecció contraincendis i seguretat p 9.617,30

euros
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Subcapítol 01.E3.AQ Electricitat i enllumenat 40.384,95
Subcapítol 01.E3.AR Audiovisuals i comunicació 998,00
Subcapítol 01.E3.AV Varis 170.430,27
Capítol 01.E3  SERVEIS COMUNS 221.430,52
Subcapítol 01.U1.01 Enderrocs, demolicions i moviment de terres 30.563,18
Subcapítol 01.U1.02 Pavimentació 186.225,98
Subcapítol 01.U1.03 Clavegueram. Pluvials 92.193,02
Subcapítol 01.U1.04 Clavegueram. Residuals 51.578,11
Subcapítol 01.U1.05 Enllumenat públic 67.206,05
Subcapítol 01.U1.06 Aigua potable 34.665,84
Subcapítol 01.U1.08 Comunicacions i preinstal·lació de serveis 38.108,58
Subcapítol 01.U1.09 Telecomunicacions 19.354,27
Subcapítol 01.U1.14 Gas 7.147,22
Subcapítol 01.U1.15 Escomesa fibra òptica 40.084,11
Capítol 01.U1  URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMS 567.126,36
Subcapítol 01.U2.07 Electricitat. Mitja i baixa tensió 74.262,87
Subcapítol 01.U2.10 Reg 19.764,57
Subcapítol 01.U2.11 Jardineria 12.133,89
Subcapítol 01.U2.12 Murs, tanques i portes 62.370,94
Capítol 01.U2  URBANITZACIÓ ZONES COMUNES 168.532,27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.165.399,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.E1  EDIFICI MANTENIMENT 1.542.477,00
Capítol 01.E2  EDIFICI MAGATZEMS 665.833,38
Capítol 01.E3  SERVEIS COMUNS 221.430,52
Capítol 01.U1  URBANITZACIÓ MANTENIMENT I MAGATZEMS 567.126,36
Capítol 01.U2  URBANITZACIÓ ZONES COMUNES 168.532,27
Obra 01 Pressupost EDIFICI MANTENIMENT 3.165.399,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.165.399,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost EDIFICI MANTENIMENT 3.165.399,53

3.165.399,53

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 3.165.399,53

13,00 % Despeses Generals SOBRE 3.165.399,53............................................................ 411.501,94

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 3.165.399,53................................................................. 189.923,97

Subtotal 3.766.825,44

16,00 % IVA SOBRE 3.766.825,44...................................................................................... 602.692,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.369.517,51

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB
CINQUANTA-UN CENTIMS )

Barcelona, Maig de 2009

                                                El Tècnic Redactor

                                                David Carbó i Gonzalez
                                                EIPO, S.L.


