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PRESSUPOST  01OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F21Q2501

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

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

2 F21Q1231

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

3 F21QBB01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G21R0002

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

5 F21QA981

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G21H0002

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u P.A. Per a la retirada xarxa d'aigua. Segons instruccions empresa
propietaria 

7 X00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u P.A. Per a la retirada de la xarxa de telefon afectada8 X00002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u P.A. Per al trasllat xarxa clavagueram9 X00003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRACAPÍTOL 02
INTERIOR APARCAMENTSUBCAPÍTOL 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1 F2194AG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 10,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 F216R443

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

3 F2168961

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 0,500 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4 F216R243

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

5 E2R540E0

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6 G225U009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Volum teòric preojecte 50,000 50,000 7,030 17.575,000

TOTAL AMIDAMENT 17.575,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRACAPÍTOL 02
ACCESSOSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G219U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,500 50,000 175,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 175,000

m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

2 G225U009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Volum teòric preojecte 50,000 3,500 3,500 612,500

TOTAL AMIDAMENT 612,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
FONAMENTSCAPÍTOL 03
PANTALLESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació1 G3GZ1000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat

2 G3GZ0010

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa,
amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, amb l'equip de llots inclòs

3 E3G5241K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 12,700 50,000 2.540,000

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

TOTAL AMIDAMENT 2.540,000

kg Armadura per a pantalles AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de
límit elàstic >= 400 N/mm2

4 G3GB1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#/F#1 4,000 801,470 50,000 2,500 64.117,600

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

TOTAL AMIDAMENT 64.117,600

m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5 G3GZU015

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G3GZU020

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 12,700 50,000 2.540,000

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

TOTAL AMIDAMENT 2.540,000

m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària7 E3GZA400

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FONAMENTSCAPÍTOL 03
SABATES I VIGUESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

1 G3Z1U010

AMIDAMENT DIRECTE 326,100

m² Encofrat recuperable metàl·lic en sabate de fonamentació2 GCZ020

AMIDAMENT DIRECTE 166,860

m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 50 kg/m³

3 GCZ010

AMIDAMENT DIRECTE 115,790

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta4 G4D31100

AMIDAMENT DIRECTE 210,800

m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot5 G45318H3

AMIDAMENT DIRECTE 42,160

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

6 G4B36101

AMIDAMENT DIRECTE 3.191,200

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
PILARSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G4D11123

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 478,280

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U060

AMIDAMENT DIRECTE 59,790

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

3 G4B14100

AMIDAMENT DIRECTE 4.316,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
VIGUESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta1 G4D31100

AMIDAMENT DIRECTE 196,510

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

2 G4B36101

AMIDAMENT DIRECTE 14.773,300

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

3 G4B36201

AMIDAMENT DIRECTE 35,500

m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 G45318H3

AMIDAMENT DIRECTE 224,791

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
FORJATSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual1 G7J5U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en
peces formigonades 'in situ'

2 G7J1U110

EUR



Pressupost Aparcament Sant Joan Despí

AMIDAMENTS Pàg.:17/06/15 6Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 0,350 17,500

C#*D#*E#*F#2 50,000 0,350 17,500

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m² Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 35 = 30+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, volum 0,24 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15 kg/m²; sobre sistema
d'encofrat continu; nervis ´´in situ´´ 12 cm, intereix 80 cm; cassetó recuperable de PVC, 76x80x30 cm, per a 25 usos;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura lliure de planta de
fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.

3 EHR010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.979,000 1.979,000

C#*D#*E#*F#2 2.095,130 2.095,130

TOTAL AMIDAMENT 4.074,130

m² Llosa massissa de formigó armat, inclinada, cantell 35 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
continu ; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars. 

4 EHL010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 16,500 115,500

TOTAL AMIDAMENT 115,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
ESCALESSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U060

AMIDAMENT DIRECTE 4,120

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 394,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015

AMIDAMENT DIRECTE 36,940

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
MUR RAMPA D'ACCÉSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

1 G32D1115

AMIDAMENT DIRECTE 182,500

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

2 G32B4101

AMIDAMENT DIRECTE 4.644,970

m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb cubilot

3 G32515G3

AMIDAMENT DIRECTE 138,630

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
POU BOMBES I ASCENSORSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u P.A. Per a la construcció del pou de bombes i ascensor1 X00005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05
DRENATGESUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 72 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 2 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de
descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió,
arrencada, protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canonades d'elevació
fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al fons del pou humit

1 GNN2U060

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

2 GD5G1150

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

3 ED15B671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 3,350 6,700

TOTAL AMIDAMENT 6,700

u Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm d'amplària, col·locada sobre bastiment4 ED5ZAL4K

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Impermeabilització interior de mur de contenció d'alçària <= 3 m amb sistema parcialment estanc, format per canaleta per
a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, de morter sense additius de ciment, làmina de drenatge nodular
de polietilè d'alta densitat fixada mecànicament i extradossat ventilat amb envà amb morter elaborat a l'obra de supermaó
ceràmic de 4 cm, arrebossat i remolinat. D4+V1 segons CTE/DB-HS

5 1D5G2222

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 200,000 0,450 90,000

C#*D#*E#*F#2 200,000 0,450 90,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i col·locada ancorada al formigó6 GD5ZAK7J

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05
SANEJAMENT I SERVEISSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40
mm i sortida de 50 mm

1 ED3112B6

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 E8241325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,800 3,000 5,400

C#*D#*E#*F#2 1,310 3,000 3,930

TOTAL AMIDAMENT 9,330

u Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt, amb un pas útil de
sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

3 ENN26227

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. 325391000 + ref. 331300001 de ROCA SANITARIO , senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu. Altres articles: ref. P33W200 de la serie Massilles
de silicona de BASF-CC

4 EJ13B71Q0001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada5 EJ23U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades,  antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

6 EJ42U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

7 EJ43U005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm ref.
82NG032025000 de la serie Sistemes per a l'evacuació d'ABN PIPE , fins a baixant, caixa o clavegueró

8 ED116171DGCM

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

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

9 EJ14BA3Q

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2,
col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

10 E9DCU270

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,800 1,300 4,680

TOTAL AMIDAMENT 4,680

PRESSUPOST  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05
VENTILACIÓ FORÇADASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i muntat sobre
bancada

1 EEM23G2H

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i muntat sobre
bancada

2 EEM23F2H

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió
d'alimentació, col·locat encastat

3 EEUH02A0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Programador electrònic per a sistema de renovació d'aire amb pantalla LCD i component de comunicació al sistema, 230
V de tensió d'alimentació, col·locat encastat

4 EEUH33A0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Silenciador acústic de 100 mm de diàmetre i 100 mm de llargària ref. AES1010 de la serie Extracció d'aire d'AIR IN ,
d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 62 dB, col·locat en conducte d'extracció de 100 mm de
diàmetre i ajustat a cabals de sortida

5 EEP35135ERB5

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

6 ED15R111

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05
DETECCIÓ D'INCENDISSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes1 GM31371R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable,
sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexió i muntatge

2 GM237ABG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb
base de superfície, muntat superficialment

3 EM112A20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 84,000 84,000

C#*D#*E#*F#2 84,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada4 EM251011

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C,
de 1/2´´ de diàmetre (BM242A20) col·locat.

5 GM0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 169,000 169,000

C#*D#*E#*F#2 169,000 169,000

TOTAL AMIDAMENT 338,000

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 roscada i muntat superficialment

6 EG21271H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.300,000 1.300,000

C#*D#*E#*F#2 1.300,000 1.300,000

TOTAL AMIDAMENT 2.600,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05
IL·LUMINACIÓ I SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIASUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tallacircuit amb fusible cilíndric amb tub per a neutre, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i fixat a pressió1 EG45N12B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada
superficialment

2 EG4662B2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Balisa d'emergència circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de zamak, amb làmpada d'incandescència d'un
flux aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de
tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 425, col·locat encastat en paraments verticals

3 EH6DG213

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Programari per a ordinador compatible PC, per a supervisió i accés a la xarxa propia del sistema de regulació, instal.lat4 EHV52100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer perfilat i suspesa

5 EHA1U100

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment6 EG380A02

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

7 EG23R515

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

EUR
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u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
superficial

8 EH619F4A

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

9 EG414D92

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu alt, per a 125 V de
tensió i fixat a la paret

10 GHT11132

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05
ASCENSORSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat
d'acabats mitjana

1 EL66218N

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 GG315534

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05
QUADRES INSTAL·LACIONSSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment1 GG145902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a
màxim, de manxa i muntat entre tubs

2 GK246316

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa
base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10,
grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment

3 EG11UA16

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 05
PLATAFORMA PER A MINUSVÀLIDSSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i
connexionat

1 ELV1U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ACABATSCAPÍTOL 07
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

1 E923RB91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 49,100 49,100 2.410,810

TOTAL AMIDAMENT 2.410,810

m2 Paviment de formigó de 10 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

2 E9G2F132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 49,100 49,100 2.410,810

TOTAL AMIDAMENT 2.410,810

m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

3 G9GA0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 50,000 0,200 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ACABATSCAPÍTOL 07
PINTURA I SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

1 FBA1E110

AMIDAMENT DIRECTE 1.966,500

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport3 GBB44110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al senyal4 GBB31620

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR
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 €55,08m21D5G2222 Impermeabilització interior de mur de contenció d'alçària <= 3 m amb sistema parcialment estanc,
format per canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, de morter sense
additius de ciment, làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat fixada mecànicament i
extradossat ventilat amb envà amb morter elaborat a l'obra de supermaó ceràmic de 4 cm,
arrebossat i remolinat. D4+V1 segons CTE/DB-HS

P- 1

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €20,79m3E2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 2

(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €93,33m2E3G5241K Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb
formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

P- 3

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €39,36mE3GZA400 Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplàriaP- 4
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,82m2E8241325 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 5

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,34m2E923RB91 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

P- 6

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €38,49m2E9DCU270 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt,
de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 7

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €15,23m2E9G2F132 Paviment de formigó de 10 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i
remolinat mecànic

P- 8

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €24,78mED116171DGC
M

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 32 mm ref. 82NG032025000 de la serie Sistemes per a l'evacuació d'ABN PIPE , fins a
baixant, caixa o clavegueró

P- 9

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

 €18,84mED15B671 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 10

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,68mED15R111 Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN
32 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 11

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €18,12uED3112B6 Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm,
amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

P- 12

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €54,56uED5ZAL4K Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm d'amplària, col·locada sobre bastimentP- 13
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.920,49uEEM23F2H Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió mitjana i muntat sobre bancada

P- 14

(MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €2.754,28uEEM23G2H Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió mitjana i muntat sobre bancada

P- 15

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €20,63uEEP35135ERB5 Silenciador acústic de 100 mm de diàmetre i 100 mm de llargària ref. AES1010 de la serie
Extracció d'aire d'AIR IN , d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 62 dB,
col·locat en conducte d'extracció de 100 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida

P- 16

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €292,90uEEUH02A0 Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema,
230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat

P- 17

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €704,90uEEUH33A0 Programador electrònic per a sistema de renovació d'aire amb pantalla LCD i component de
comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat

P- 18

(SET-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €162,26uEG11UA16 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema
UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible,
connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada
superficialment

P- 19

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €3,04mEG21271H 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 roscada i muntat superficialment

P- 20

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €4,18mEG23R515 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 21

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €10,61mEG380A02 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 22
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €54,47uEG414D92 Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 23

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €15,56uEG45N12B Tallacircuit amb fusible cilíndric amb tub per a neutre, unipolar, amb portafusible separable de
10x38 mm i fixat a pressió

P- 24

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €47,75uEG4662B2 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i
muntada superficialment

P- 25

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €98,92m²EHL010 Llosa massissa de formigó armat, inclinada, cantell 35 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 22 kg/m²;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu ; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense
incloure repercussió de pilars. 

P- 26

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €107,19m²EHR010 Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 35 = 30+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum 0,24 m³/m², i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 15 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu; nervis ´´in situ´´ 12 cm, intereix
80 cm; cassetó recuperable de PVC, 76x80x30 cm, per a 25 usos; malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura lliure de planta de fins a 3 m.
Sense incloure repercussió de pilars.

P- 27

(CENT SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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 €41,11uEH619F4A Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

P- 28

(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €38,36uEH6DG213 Balisa d'emergència circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de zamak, amb làmpada
d'incandescència d'un flux aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de
senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de
protecció IP 425, col·locat encastat en paraments verticals

P- 29

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €50,91uEHA1U100 Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa

P- 30

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.664,76uEHV52100 Programari per a ordinador compatible PC, per a supervisió i accés a la xarxa propia del sistema
de regulació, instal.lat

P- 31

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €83,71uEJ13B71Q0001 Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. 325391000 + ref. 331300001 de ROCA
SANITARIO , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu. Altres
articles: ref. P33W200 de la serie Massilles de silicona de BASF-CC

P- 32

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €311,67uEJ14BA3Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color fort, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 33

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €81,80uEJ23U010 Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda,
encastada

P- 34

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €69,59uEJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

P- 35

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €148,51uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 36

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €20.804,09uEL66218N 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 inoxidable, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

P- 37

(VINT MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €10.731,97uELV1U010 Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou
fixacions, proteccions i connexionat

P- 38

(DEU MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €63,64uEM112A20 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

P- 39

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €753,20uEM251011 Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre,
muntada

P- 40

(SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €1.217,10uENN26227 Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt,
amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

P- 41

(MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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 €2,95m2F2168961 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 42

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,00mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 43

(QUATRE EUROS)

 €4,99mF216R443 Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 44

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,62m2F2194AG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 45

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,72uF21Q1231 Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 46

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,35uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 47

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €52,41uF21QA981 Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25
m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

P- 48

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €91,34uF21QBB01 Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 49

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,69mFBA1E110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 50

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,23m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 51

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €61,85uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 52

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €45,15uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 53

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €12,05m3G225U009 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 54

(DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €77,79m3G32515G3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

P- 55

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,45kgG32B4101 Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 56

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €34,01m2G32D1115 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5
m, per a deixar el formigó vist

P- 57

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1,23kgG3GB1100 Armadura per a pantalles AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

P- 58

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €133,39mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de
17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa
excavació, encofrat i desencofrat

P- 59

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €5.082,00uG3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 60
(CINC MIL VUITANTA-DOS EUROS)

 €16,90mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de
formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 61

(SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €11,24m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 62

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,34m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 63

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €101,53m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 64
(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €102,19m3G45318H3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 65

(CENT DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1,04kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 66
(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €1,26kgG4B14100 Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 67

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €1,41kgG4B36101 Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 68

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,36kgG4B36201 Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 69

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €36,88m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 70
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €23,83m2G4D11123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 71

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €27,06m2G4D31100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu rectaP- 72
(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)



Pressupost Aparcament Sant Joan Despí

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 17/06/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,22m2G7J1U110 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'

P- 73

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €2,25mG7J5U020 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

P- 74

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €97,11m3G9GA0002 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 75

(NORANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €72,82uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 76

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €67,43uGBB31620 Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al senyalP- 77
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €293,06m2GBB44110 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suportP- 78
(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €148,55m³GCZ010 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 50 kg/m³

P- 79

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

 €21,99m²GCZ020 Encofrat recuperable metàl·lic en sabate de fonamentacióP- 80
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €34,09mGD5G1150 Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 81

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €62,92uGD5ZAK7J Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

P- 82

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €249,19uGG145902 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

P- 83

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €5,27mGG315534 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 84

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €55,91uGHT11132 Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de
preu alt, per a 125 V de tensió i fixat a la paret

P- 85

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €455,05uGK246316 Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre,
de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

P- 86

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

 €397,95uGM237ABG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes
xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) ,
per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge

P- 87

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €324,35uGM31371R Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodesP- 88
(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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 €1.994,04uGNN2U060 Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 72
m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 2 kW, dobles juntes, anell
de desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal,
reguladors de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada, protecció,
protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canonades
d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment col·locada, per a
funcionar al fons del pou humit

P- 89

(MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

                                                      Sant Joan Despí, Juny 2015
                                                                    L´autor del projecte

                                                                Jordi Suárez Camps
                                                      Enginyer de la Construcció
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m21D5G2222 Impermeabilització interior de mur de contenció d'alçària <= 3 m amb sistema
parcialment estanc, format per canaleta per a recollida d'aigües de filtració,
col·locada a peu de mur, de morter sense additius de ciment, làmina de
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat fixada mecànicament i
extradossat ventilat amb envà amb morter elaborat a l'obra de supermaó
ceràmic de 4 cm, arrebossat i remolinat. D4+V1 segons CTE/DB-HS

P- 1  €55,08

Altres conceptes 55,08 €

m3E2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 2  €20,79

Altres conceptes 20,79 €

m2E3G5241K Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i
formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

P- 3  €93,33

B0659A0L Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu
hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

 €39,38698

B3Z51000 Llot tixotròpic  €0,72765
Altres conceptes 53,22 €

mE3GZA400 Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplàriaP- 4  €39,36

Altres conceptes 39,36 €

m2E8241325 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 5  €19,82

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

 €0,15300

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €1,51987
B0FH2183 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de

forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411)

 €8,04100

Altres conceptes 10,11 €

m2E923RB91 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i, grandària
màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 6  €6,34

B033RJ00 Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm  €2,50339
Altres conceptes 3,84 €

m2E9DCU270 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma
rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 7  €38,49

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

 €0,30000

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €2,17000
B0FHU270 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma

rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt
 €15,67740

Altres conceptes 20,34 €

m2E9G2F132 Paviment de formigó de 10 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars
color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i
remolinat mecànic

P- 8  €15,23

B065970B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €6,83025

B9GZ1200 Pols de quars color  €4,82448
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Altres conceptes 3,58 €

mED116171DGCM Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 32 mm ref. 82NG032025000 de la serie
Sistemes per a l'evacuació d'ABN PIPE , fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 9  €24,78

BD136170DGCM Tub PP tricapa per a evacuació insonoritzada NG 32 0,25 m., ref.
82NG032025000 de la serie Sistemes per a l'evacuació d'ABN PIPE

 €9,00000

BDW3E100 Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm  €2,01000
BDY3E100 Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm  €0,02000

Altres conceptes 13,75 €

mED15B671 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 10  €18,84

BD13167B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €3,87800

BD1Z2200 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm  €0,79730
BDW3B600 Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm  €0,93720
BDY3B600 Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm  €0,04000

Altres conceptes 13,19 €

mED15R111 Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 32 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 11  €16,68

BD136170 Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32
mm, amb junt elàstic

 €4,91400

BD1Z4100 Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 32 i 50 mm  €2,77500
BDW3E100 Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm  €0,66330
BDY3E100 Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm  €0,02000

Altres conceptes 8,31 €

uED3112B6 Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer
inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

P- 12  €18,12

BD3112B6 Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable de
D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

 €7,20000

Altres conceptes 10,92 €

uED5ZAL4K Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm d'amplària,
col·locada sobre bastiment

P- 13  €54,56

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,43256

BD5Z016A Bastiment d'acer per a reixa de 200 mm d'amplària  €19,82000
BD5Z1L51 Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm d'amplària  €21,16000

Altres conceptes 12,15 €

uEEM23F2H Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió mitjana i muntat sobre bancada

P- 14  €1.920,49

BEM23F20 Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió mitjana

 €1.449,49000

BEWM2000 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt  €12,76000
Altres conceptes 458,24 €

uEEM23G2H Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió mitjana i muntat sobre bancada

P- 15  €2.754,28

BEM23G20 Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió mitjana

 €2.243,58000

BEWM2000 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt  €12,76000
Altres conceptes 497,94 €
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uEEP35135ERB5 Silenciador acústic de 100 mm de diàmetre i 100 mm de llargària ref.
AES1010 de la serie Extracció d'aire d'AIR IN , d'escuma de resina de
melamina, amb aïllament acústic de 62 dB, col·locat en conducte d'extracció
de 100 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida

P- 16  €20,63

BEP35130ERB5 Silenciador acústic de 100 mm de diàmetre de connexió i 100 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a
paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, ref. AES1010 de la serie
Extracció d'aire d'AIR IN

 €12,83000

Altres conceptes 7,80 €

uEEUH02A0 Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de
comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat

P- 17  €292,90

BEUH02A0 Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de
comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar

 €256,25000

Altres conceptes 36,65 €

uEEUH33A0 Programador electrònic per a sistema de renovació d'aire amb pantalla LCD i
component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació,
col·locat encastat

P- 18  €704,90

BEUH33A0 Programador electrònic per a sistema de renovació d'aire amb pantalla LCD
i component de comunicació al sistema, 230 de tensió d'alimentació, per a
encastar

 €648,63000

Altres conceptes 56,27 €

uEG11UA16 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A,
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH
T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment

P- 19  €162,26

BG11UA16 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A,
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH
T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

 €97,50000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €11,63000
Altres conceptes 53,13 €

mEG21271H 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 roscada i muntat
superficialment

P- 20  €3,04

BG212710 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

 €0,72420

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,15000
Altres conceptes 2,17 €

mEG23R515 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

P- 21  €4,18

BG23R510 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

 €1,83600

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,24000
Altres conceptes 2,10 €

mEG380A02 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 22  €10,61

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2  €1,88700
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,36000

Altres conceptes 8,36 €
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uEG414D92 Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 23  €54,47

BG414D92 Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €42,41000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,39000
Altres conceptes 11,67 €

uEG45N12B Tallacircuit amb fusible cilíndric amb tub per a neutre, unipolar, amb
portafusible separable de 10x38 mm i fixat a pressió

P- 24  €15,56

BG45N120 Tallacircuit amb fusible cilíndric amb tub per a neutre, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 10x38 mm

 €8,80000

BGW45000 Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric  €0,26000
Altres conceptes 6,50 €

uEG4662B2 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles
cilíndrics de 14x51 mm i muntada superficialment

P- 25  €47,75

BG4662B0 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles
cilíndrics grandària 14x51 mm

 €36,61000

BGW46000 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles  €0,38000
Altres conceptes 10,76 €

m²EHL010 Llosa massissa de formigó armat, inclinada, cantell 35 cm, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat continu ; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense
incloure repercussió de pilars. 

P- 26  €98,92

Sense descomposició 98,92 €

m²EHR010 Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 35 = 30+5 cm,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, volum 0,24 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15 kg/m²;
sobre sistema d'encofrat continu; nervis ´´in situ´´ 12 cm, intereix 80 cm;
cassetó recuperable de PVC, 76x80x30 cm, per a 25 usos; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compressió; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió
de pilars.

P- 27  €107,19

Sense descomposició 107,19 €

uEH619F4A Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
mitjà, col·locada superficial

P- 28  €41,11

BH619F4A Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu mitjà

 €32,34000

Altres conceptes 8,77 €

uEH6DG213 Balisa d'emergència circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de
zamak, amb làmpada d'incandescència d'un flux aproximat de 5 lumens i 1
hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de
230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 425, col·locat
encastat en paraments verticals

P- 29  €38,36



Pressupost Aparcament Sant Joan Despí

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 17/06/15

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

BH6DG213 Balisa d'emergència circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de
zamak, amb làmpada d'incandescència d'un flux aproximat de 5 lumens i 1
hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell
de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 425, per
a encastar en paraments verticals

 €22,38000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,53000
Altres conceptes 15,45 €

uEHA1U100 Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa

P- 30  €50,91

BHA1U100 Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa

 €32,18000

BHWA1000 Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs
fluorescents

 €1,32000

Altres conceptes 17,41 €

uEHV52100 Programari per a ordinador compatible PC, per a supervisió i accés a la xarxa
propia del sistema de regulació, instal.lat

P- 31  €1.664,76

BHV52100 Programari per a ordinador compatible PC, per a supervisió i accés a la
xarxa propia del sistema de regulació

 €1.561,04000

Altres conceptes 103,72 €

uEJ13B71Q0001 Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. 325391000 + ref.
331300001 de ROCA SANITARIO , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu. Altres articles: ref. P33W200 de la
serie Massilles de silicona de BASF-CC

P- 32  €83,71

B7J50010K8VL Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,
MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200 de la serie Massilles de
silicona de BASF-CC

 €0,03400

BJ13B71QK4Q4 Lavabo de dimensions 650x510 mm, VICTORIA, de color Blanc + Pedestal
per a lavabo, VICTORIA, de color Blanc,ref. 325391000 + ref. 331300001 de
la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO

 €64,70000

Altres conceptes 18,98 €

uEJ14BA3Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color fort,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 33  €311,67

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,17832

BJ14BA3Q Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color fort i preu mitjà

 €258,60000

Altres conceptes 52,89 €

uEJ23U010 Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori,
per a aigua freda, encastada

P- 34  €81,80

BJ23U010 Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori,
per aigua freda

 €27,30000

BJ2ZU010 Elements d'enllaç i ràcords  €4,57000
BJ2ZU020 Canella  €14,60000
BJ2ZU030 Polsador antirrobatori  €11,91000

Altres conceptes 23,42 €

uEJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 35  €69,59

BJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

 €60,36000

Altres conceptes 9,23 €



Pressupost Aparcament Sant Joan Despí

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6Data: 17/06/15

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 36  €148,51

BJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310
x 190 mm

 €133,16000

Altres conceptes 15,35 €

uEL66218N 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 inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana

P- 37  €20.804,09

BL113230 Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència
de 450 kg de carrega útil, 2 parades (3 m) i 1 m/s de velocitat

 €482,18000

BL613200 Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers
adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

 €712,96000

BL813200 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers,
adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

 €1.157,25000

BLA423F0 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària,
200 cm d'alçària

 €1.556,36000

BLE13320 Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i sistema
d'accionament de 2 velocitats

 €4.573,89000

BLH13512 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg
de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple
i 2 parades

 €3.797,22000

BLL1N332 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa
automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a
ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s de velocitat

 €4.472,59000

BLN22210 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de
minusvàlids amb 2 parades i maniobra universal simple

 €84,37000

BLR12100 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb
maniobra universal simple

 €37,90000

BLT12190 Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2
velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat

 €159,10000

Altres conceptes 3.770,27 €

uELV1U010 Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut
màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i connexionat

P- 38  €10.731,97

BLV1U010 Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut
màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i connexionat

 €9.650,93000

Altres conceptes 1.081,04 €

uEM112A20 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment

P- 39  €63,64

BM112A20 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

 €49,37000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,34000
Altres conceptes 13,93 €

uEM251011 Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´
de diàmetre, muntada

P- 40  €753,20

BM251010 Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de
3´´ de diàmetre

 €569,28000

BMY25000 Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma  €11,76000
Altres conceptes 172,16 €

uENN26227 Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 1 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim
i muntada superficialment

P- 41  €1.217,10

BNN26220 Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 1 bar, de preu alt, amb un pas útil de sólids de 45 mm, com a màxim

 €977,42000
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Altres conceptes 239,68 €

m2F2168961 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió

P- 42  €2,95

Altres conceptes 2,95 €

mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 43  €4,00

Altres conceptes 4,00 €

mF216R443 Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de
daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 44  €4,99

Altres conceptes 4,99 €

m2F2194AG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 45  €4,62

Altres conceptes 4,62 €

uF21Q1231 Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

P- 46  €15,72

Altres conceptes 15,72 €

uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 47  €4,35

Altres conceptes 4,35 €

uF21QA981 Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum
aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 48  €52,41

Altres conceptes 52,41 €

uF21QBB01 Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 49  €91,34

Altres conceptes 91,34 €

mFBA1E110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 50  €1,69

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,81100
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,18600

Altres conceptes 0,69 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 51  €6,23

Altres conceptes 6,23 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 52  €61,85

Altres conceptes 61,85 €
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uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 53  €45,15

Altres conceptes 45,15 €

m3G225U009 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i
transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 54  €12,05

Altres conceptes 12,05 €

m3G32515G3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

P- 55  €77,79

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €65,30200

Altres conceptes 12,49 €

kgG32B4101 Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 56  €1,45

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00665
Altres conceptes 1,44 €

m2G32D1115 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports
amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

P- 57  €34,01

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,83622
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,03424
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,04108
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,30200
B0DZA000 Desencofrant  €0,26300
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm  €0,50000

Altres conceptes 30,92 €

kgG3GB1100 Armadura per a pantalles AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

P- 58  €1,23

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00654
Altres conceptes 1,22 €

mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm
d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

P- 59  €133,39

B060U120 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €24,50000

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,18984
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €13,10400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €5,12400
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €3,52800
B0DZA000 Desencofrant  €0,55230
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €1,56800

Altres conceptes 84,82 €

uG3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 60  €5.082,00

Altres conceptes 5.082,00 €
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mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70
cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 61  €16,90

Altres conceptes 16,90 €

m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de
superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 62  €11,24

Altres conceptes 11,24 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 63  €9,34

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €7,16625

Altres conceptes 2,17 €

m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 64  €101,53

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €83,62200

Altres conceptes 17,91 €

m3G45318H3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 65  €102,19

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €63,40000

Altres conceptes 38,79 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

P- 66  €1,04

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Altres conceptes 0,38 €

kgG4B14100 Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 67  €1,26

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00545
Altres conceptes 1,25 €

kgG4B36101 Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 68  €1,41

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00981
Altres conceptes 1,40 €

kgG4B36201 Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 69  €1,36

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00981
Altres conceptes 1,35 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 70  €36,88

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,19725
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 30,70 €
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m2G4D11123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 71  €23,83

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,09416
B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos  €3,02400
B0DZA000 Desencofrant  €0,26300
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm  €0,22000

Altres conceptes 20,23 €

m2G4D31100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta

P- 72  €27,06

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,19800
B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50358
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,38606
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,25423
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €1,23200
B0DZA000 Desencofrant  €0,21040
B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm  €0,33000

Altres conceptes 23,83 €

m2G7J1U110 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i
densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in
situ'

P- 73  €5,22

B7C2U110 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de
gruix

 €2,09000

Altres conceptes 3,13 €

mG7J5U020 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla
asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual

P- 74  €2,25

B7J5U0R0 Massilla asfàltica d´aplicació en calent  €0,51870
Altres conceptes 1,73 €

m3G9GA0002 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

P- 75  €97,11

B060U120 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €73,50000

B0A3UC10 Clau acer  €0,30250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,10000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000

Altres conceptes 19,95 €

uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 76  €72,82

BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €55,20000
Altres conceptes 17,62 €

uGBB31620 Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20
cm, fixada al senyal

P- 77  €67,43

BBM1EH52 Placa complementària, de 60x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €52,82000

Altres conceptes 14,61 €

m2GBB44110 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini extruït,
fixat al suport

P- 78  €293,06

BBM31200 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat  €232,75000
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BBMZZ601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €26,19240

Altres conceptes 34,12 €

m³GCZ010 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 50 kg/m³

P- 79  €148,55

Sense descomposició 148,55 €

m²GCZ020 Encofrat recuperable metàl·lic en sabate de fonamentacióP- 80  €21,99

Sense descomposició 21,99 €

mGD5G1150 Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària
interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 81  €34,09

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,27225

BD52159K Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm
d'alçària mitja

 €23,45200

Altres conceptes 8,37 €

uGD5ZAK7J Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg
de pes i col·locada ancorada al formigó

P- 82  €62,92

BD5ZAK90 Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x290x76 mm i 87 kg de pes  €57,58000
Altres conceptes 5,34 €

uGG145902 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de
vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

P- 83  €249,19

BG145902 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de
vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment

 €234,79000

BGW14000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €1,40000
Altres conceptes 13,00 €

mGG315534 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 84  €5,27

BG315530 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €4,33500

Altres conceptes 0,94 €

uGHT11132 Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux
de sensibilitat, de preu alt, per a 125 V de tensió i fixat a la paret

P- 85  €55,91

BHT11130 Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux
de sensibilitat, de preu alt, per a 125 V de tensió

 €32,12000

BHWT1000 Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols  €9,78000
Altres conceptes 14,01 €

uGK246316 Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i
muntat entre tubs

P- 86  €455,05

BK246310 Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a
roscar de diàmetre 2´´, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa

 €392,49000

Altres conceptes 62,56 €
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uGM237ABG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari
de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

P- 87  €397,95

BM237ABG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena
i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical

 €310,24000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,61000
Altres conceptes 87,10 €

uGM31371R Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió
incorporada, amb rodes

P- 88  €324,35

BM31371R Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada,
amb rodes

 €304,36000

Altres conceptes 19,99 €

uGNN2U060 Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de
bombament de 72 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb
una potència de 2 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvules de
autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal, reguladors
de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada,
protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part
proporcional de canonades d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de
diàmetre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al fons del pou humit

P- 89  €1.994,04

BNN2U010 Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55
mm, motor de 1,2 kW per a un cabal de 2 l/s a una alçària d'elevació de 6 m,
provistes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna,
sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble accés i
jocs de tubs-guia

 €854,32000

BNNZU010 Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació  €92,50000
BNNZU060 Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i parada de la

bomba
 €227,72000

BNNZU120 Trapa d'accés a pou d'elevació  €366,76000
Altres conceptes 452,74 €

                                                      Sant Joan Despí, Juny 2015
                                                            L´autor del projecte

                                                              Jordi Suárez Camps
                                                      Enginyer de la Construcció
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 47)

7,0004,35 30,45

2 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 46)

8,00015,72 125,76

3 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor (P - 49)

2,00091,34 182,68

4 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 53)

8,00045,15 361,20

5 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta,
amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 48)

4,00052,41 209,64

6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 52)

3,00061,85 185,55

7 X00001 u P.A. Per a la retirada xarxa d'aigua. Segons instruccions
empresa
propietaria  (P - 0)

1,0008.000,00 8.000,00

8 X00002 u P.A. Per a la retirada de la xarxa de telefon afectada (P - 0) 1,0003.000,00 3.000,00

9 X00003 u P.A. Per al trasllat xarxa clavagueram (P - 0) 1,0008.000,00 8.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 20.095,28

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRA02

SUBCAPÍTOL INTERIOR APARCAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 45)

400,0004,62 1.848,00

2 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 44)

150,0004,99 748,50

3 F2168961 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm
de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 42)

75,0002,95 221,25

4 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,
i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 43)

100,0004,00 400,00

5 E2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 2)

30,00020,79 623,70

EUR
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6 G225U009 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles
a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 54)

17.575,00012,05 211.778,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 215.620,20

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRA02

SUBCAPÍTOL ACCESSOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 51)

175,0006,23 1.090,25

2 G225U009 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles
a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 54)

612,50012,05 7.380,63

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 8.470,88

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FONAMENTS03

SUBCAPÍTOL PANTALLES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 60)

1,0005.082,00 5.082,00

2 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i
70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa
excavació, encofrat i desencofrat (P - 59)

250,000133,39 33.347,50

3 E3G5241K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb
additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de
ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 3)

2.540,00093,33 237.058,20

4 G3GB1100 kg Armadura per a pantalles AP400 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2 (P - 58)

64.117,6001,23 78.864,65

5 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm
de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
61)

250,00016,90 4.225,00

6 G3GZU020 m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització
de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 62)

2.540,00011,24 28.549,60

7 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària (P - 4) 250,00039,36 9.840,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 396.966,95

OBRA PRESSUPOST  0101

EUR
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CAPÍTOL FONAMENTS03

SUBCAPÍTOL SABATES I VIGUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
63)

326,1009,34 3.045,77

2 GCZ020 m² Encofrat recuperable metàl·lic en sabate de fonamentació (P -
80)

166,86021,99 3.669,25

3 GCZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 50 kg/m³ (P - 79)

115,790148,55 17.200,60

4 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a
bigues de directriu recta (P - 72)

210,80027,06 5.704,25

5 G45318H3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
65)

42,160102,19 4.308,33

6 G4B36101 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 68)

3.191,2001,41 4.499,59

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 38.427,79

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL PILARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 71)

478,28023,83 11.397,41

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 64)

59,790101,53 6.070,48

3 G4B14100 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 67)

4.316,0001,26 5.438,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 22.906,05

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL VIGUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a
bigues de directriu recta (P - 72)

196,51027,06 5.317,56

2 G4B36101 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 68)

14.773,3001,41 20.830,35

3 G4B36201 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)

35,5001,36 48,28

4 G45318H3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
65)

224,791102,19 22.971,39

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 49.167,58

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL FORJATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 74)

100,0002,25 225,00

2 G7J1U110 m2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 73)

35,0005,22 182,70

3 EHR010 m² Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 35 =
30+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central,
i abocament amb cubilot, volum 0,24 m³/m², i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 15 kg/m²; sobre sistema d'encofrat
continu; nervis ´´in situ´´ 12 cm, intereix 80 cm; cassetó
recuperable de PVC, 76x80x30 cm, per a 25 usos; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compressió; altura lliure de planta de fins a 3 m.
Sense incloure repercussió de pilars.

 (P - 27)

4.074,130107,19 436.705,99

4 EHL010 m² Llosa massissa de formigó armat, inclinada, cantell 35 cm,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia
22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu
; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió
de pilars.  (P - 26)

115,50098,92 11.425,26

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 448.538,95

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL ESCALES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 64)

4,120101,53 418,30

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 66)

394,0001,04 409,76

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 70) 36,94036,88 1.362,35

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 2.190,41

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL MUR RAMPA D'ACCÉS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G32D1115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5
m, per a deixar el formigó vist (P - 57)

182,50034,01 6.206,83

2 G32B4101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 56)

4.644,9701,45 6.735,21

EUR
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3 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot (P - 55)

138,63077,79 10.784,03

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.05 23.726,07

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL POU BOMBES I ASCENSOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 X00005 u P.A. Per a la construcció del pou de bombes i ascensor (P - 0) 1,0008.000,00 8.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.06 8.000,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL DRENATGE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNN2U060 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una
capacitat de bombament de 72 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 2 kW, dobles
juntes, anell de desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de
descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell
i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada,
protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba,
inclosa part proporcional de canonades d'elevació fins a la
sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment
col·locada, per a funcionar al fons del pou humit (P - 89)

1,0001.994,04 1.994,04

2 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 81)

100,00034,09 3.409,00

3 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 10)

6,70018,84 126,23

4 ED5ZAL4K u Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm
d'amplària, col·locada sobre bastiment (P - 13)

1,00054,56 54,56

5 1D5G2222 m2 Impermeabilització interior de mur de contenció d'alçària <= 3 m
amb sistema parcialment estanc, format per canaleta per a
recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, de morter
sense additius de ciment, làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat fixada mecànicament i extradossat ventilat amb
envà amb morter elaborat a l'obra de supermaó ceràmic de 4 cm,
arrebossat i remolinat. D4+V1 segons CTE/DB-HS (P - 1)

180,00055,08 9.914,40

6 GD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76
mm i 87 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 82)

3,00062,92 188,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 15.686,99

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT I SERVEIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED3112B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta
d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i
sortida de 50 mm (P - 12)

4,00018,12 72,48

EUR
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2 E8241325 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 5)

9,33019,82 184,92

3 ENN26227 u Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 1 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de
45 mm, com a màxim i muntada superficialment (P - 41)

1,0001.217,10 1.217,10

4 EJ13B71Q0001 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref.
325391000 + ref. 331300001 de ROCA SANITARIO , senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre
peu. Altres articles: ref. P33W200 de la serie Massilles de silicona
de BASF-CC (P - 32)

2,00083,71 167,42

5 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador
antirrobatori, per a aigua freda, encastada (P - 34)

2,00081,80 163,60

6 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó
i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 35)

2,00069,59 139,18

7 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions
290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 36)

2,000148,51 297,02

8 ED116171DGCM m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm ref.
82NG032025000 de la serie Sistemes per a l'evacuació d'ABN
PIPE , fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 9)

72,00024,78 1.784,16

9 EJ14BA3Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color fort, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 33)

2,000311,67 623,34

10 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic
premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2,
col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 7)

4,68038,49 180,13

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 4.829,35

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL VENTILACIÓ FORÇADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEM23G2H u Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 15000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i muntat sobre
bancada (P - 15)

6,0002.754,28 16.525,68

2 EEM23F2H u Ventilador centrífug trifàsic per a 230 V de tensió, de 10000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i muntat sobre
bancada (P - 14)

4,0001.920,49 7.681,96

3 EEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb
component de comunicació al sistema, 230 V de tensió
d'alimentació, col·locat encastat (P - 17)

2,000292,90 585,80

4 EEUH33A0 u Programador electrònic per a sistema de renovació d'aire amb
pantalla LCD i component de comunicació al sistema, 230 V de
tensió d'alimentació, col·locat encastat (P - 18)

2,000704,90 1.409,80

5 EEP35135ERB5 u Silenciador acústic de 100 mm de diàmetre i 100 mm de llargària
ref. AES1010 de la serie Extracció d'aire d'AIR IN , d'escuma de
resina de melamina, amb aïllament acústic de 62 dB, col·locat en
conducte d'extracció de 100 mm de diàmetre i ajustat a cabals de

10,00020,63 206,30

EUR
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sortida (P - 16)

6 ED15R111 m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per
a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 11)

500,00016,68 8.340,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 34.749,54

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL DETECCIÓ D'INCENDIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GM31371R u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes (P - 88)

36,000324,35 11.676,60

2 GM237ABG u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma
, i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar
de connexió i muntatge (P - 87)

8,000397,95 3.183,60

3 EM112A20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb
base de superfície, muntat superficialment (P - 39)

168,00063,64 10.691,52

4 EM251011 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada (P - 40)

2,000753,20 1.506,40

5 GM0001 u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de
1/2´´ de diàmetre (BM242A20) col·locat. (P - 0)

338,00015,09 5.100,42

6 EG21271H 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 roscada i muntat superficialment (P - 20)

2.600,0003,04 7.904,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.05 40.062,54

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL IL·LUMINACIÓ I SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG45N12B u Tallacircuit amb fusible cilíndric amb tub per a neutre, unipolar,
amb portafusible separable de 10x38 mm i fixat a pressió (P - 24)

1,00015,56 15,56

2 EG4662B2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada superficialment (P - 25)

1,00047,75 47,75

3 EH6DG213 u Balisa d'emergència circular amb difusor semiocult de
policarbonat i cos de zamak, amb làmpada d'incandescència d'un
flux aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de
senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió
d'alimentació, amb un grau de protecció IP 425, col·locat
encastat en paraments verticals (P - 29)

2,00038,36 76,72

4 EHV52100 u Programari per a ordinador compatible PC, per a supervisió i
accés a la xarxa propia del sistema de regulació, instal.lat (P - 31)

2,0001.664,76 3.329,52

5 EHA1U100 u Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de
58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i

150,00050,91 7.636,50

EUR
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suspesa (P - 30)

6 EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 22)

400,00010,61 4.244,00

7 EG23R515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 21)

21,0004,18 87,78

8 EH619F4A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de
70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
superficial (P - 28)

32,00041,11 1.315,52

9 EG414D92 u Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 23)

32,00054,47 1.743,04

10 GHT11132 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de
2 a 150 lux de sensibilitat, de preu alt, per a 125 V de tensió i
fixat a la paret (P - 85)

32,00055,91 1.789,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.06 20.285,51

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL ASCENSOR07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL66218N 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 inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana (P - 37)

1,00020.804,09 20.804,09

2 GG315534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 84)

50,0005,27 263,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.07 21.067,59

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL QUADRES INSTAL·LACIONS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG145902 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 83)

1,000249,19 249,19

2 GK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb
connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a
màxim, de manxa i muntat entre tubs (P - 86)

1,000455,05 455,05

3 EG11UA16 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa
base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre
amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de
protecció IP41 IK09, muntada superficialment (P - 19)

1,000162,26 162,26

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.08 866,50

EUR
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL PLATAFORMA PER A MINUSVÀLIDS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un
recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i
connexionat (P - 38)

1,00010.731,97 10.731,97

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.09 10.731,97

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ACABATS07

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E923RB91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix
i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material (P - 6)

2.410,8106,34 15.284,54

2 E9G2F132 m2 Paviment de formigó de 10 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de
pols de quars color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic (P - 8)

2.410,81015,23 36.716,64

3 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 75)

40,00097,11 3.884,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01 55.885,58

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ACABATS07

SUBCAPÍTOL PINTURA I SENYALITZACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 50)

1.966,5001,69 3.323,39

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 76)

6,00072,82 436,92

3 GBB44110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat
d'alumini extruït, fixat al suport (P - 78)

2,000293,06 586,12

4 GBB31620 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de 60x20 cm, fixada al senyal (P - 77)

8,00067,43 539,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.02 4.885,87

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 X00000006 u Estudi de Seguretat i Salut (P - 0) 1,00057.195,34 57.195,34

CAPÍTOLTOTAL 01.08 57.195,34

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:17/06/15 1Data:

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.02.01 Interior Aparcament 215.620,20
Subcapítol 01.02.02 Accessos 8.470,88

01.02 Moviments de TerraCapítol 224.091,08

Subcapítol 01.03.01 Pantalles 396.966,95
Subcapítol 01.03.02 Sabates i vigues 38.427,79

01.03 FonamentsCapítol 435.394,74

Subcapítol 01.04.01 Pilars 22.906,05
Subcapítol 01.04.02 Vigues 49.167,58
Subcapítol 01.04.03 Forjats 448.538,95
Subcapítol 01.04.04 Escales 2.190,41
Subcapítol 01.04.05 Mur rampa d'accés 23.726,07
Subcapítol 01.04.06 Pou bombes i ascensor 8.000,00

01.04 EstructuraCapítol 554.529,06

Subcapítol 01.05.01 Drenatge 15.686,99
Subcapítol 01.05.02 Sanejament i serveis 4.829,35
Subcapítol 01.05.03 Ventilació forçada 34.749,54
Subcapítol 01.05.05 Detecció d'incendis 40.062,54
Subcapítol 01.05.06 Il·luminació i senyalització d'emergència 20.285,51
Subcapítol 01.05.07 Ascensor 21.067,59
Subcapítol 01.05.08 Quadres instal·lacions 866,50
Subcapítol 01.05.09 Plataforma per a minusvàlids 10.731,97

01.05 Instal·lacionsCapítol 148.279,99

Subcapítol 01.07.01 Paviments 55.885,58
Subcapítol 01.07.02 Pintura i senyalització 4.885,87

01.07 AcabatsCapítol 60.771,45

1.423.066,32

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs Previs 20.095,28
Capítol 01.02 Moviments de Terra 224.091,08
Capítol 01.03 Fonaments 435.394,74
Capítol 01.04 Estructura 554.529,06
Capítol 01.05 Instal·lacions 148.279,99
Capítol 01.07 Acabats 60.771,45
Capítol 01.08 Seguretat i Salut 57.195,34

01 Pressupost  01Obra 1.500.356,94

1.500.356,94

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 01 1.500.356,94
1.500.356,94

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.500.356,94PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

90.021,426 % Benefici Industrial SOBRE 1.500.356,94....................................................................................................................................

13 % Despeses Generals SOBRE 1.500.356,94....................................................................................................................................195.046,40

Subtotal 1.785.424,76

21 % IVA SOBRE 1.785.424,76....................................................................................................................................374.939,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.160.363,96€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS MILIONS  CENT SEIXANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS )

                                                      Sant Joan Despí, Juny 2015
                                                            L´autor del projecte

                                                              Jordi Suárez Camps
                                                      Enginyer de la Construcció


