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Amidaments



Treball de fi de grau

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/16 1Data:
PRESUPUESTO  00OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1 G21B1601

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 G21J3123

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

3 G21R1160

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESUPUESTO  00OBRA 01
FONAMENTSCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 G2223Q11

AMIDAMENT DIRECTE 11,421

m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 120 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en
formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9
mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

2 G3D11F23

AMIDAMENT DIRECTE 97,920

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica igrandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

3 G3Z152P1

AMIDAMENT DIRECTE 26,810

m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIb+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

4 G45FAMH4

AMIDAMENT DIRECTE 8,740

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

5 G4BC3200

AMIDAMENT DIRECTE 615,060

EUR



Treball de fi de grau

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/16 2Data:
PRESUPUESTO  00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 03
PANTALLESSUBCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat ambbomba1 G451AGH4

AMIDAMENT DIRECTE 18,198

kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G4B13100

AMIDAMENT DIRECTE 993,322

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

3 G4D12127

AMIDAMENT DIRECTE 133,452

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 03
PILARSSUBCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

1 G451AGH4

AMIDAMENT DIRECTE 3,072

kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G4B13100

AMIDAMENT DIRECTE 137,670

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

3 G4D12127

AMIDAMENT DIRECTE 32,256

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 03
LLOSA ESCALESSUBCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba1 G45C19H4

AMIDAMENT DIRECTE 38,683

EUR



Treball de fi de grau

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/16 3Data:

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

2 G4BC3200

AMIDAMENT DIRECTE 1.553,460

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de
pi per a deixar el formigó vist

3 G4DCBD02

AMIDAMENT DIRECTE 103,820

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 03
LLOSA SOBRE PANTALLESSUBCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba1 G45C19H4

AMIDAMENT DIRECTE 1,800

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

2 G4BC3200

AMIDAMENT DIRECTE 56,820

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

3 G4DC2D02

AMIDAMENT DIRECTE 11,400

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 03
PÒRTIC METÀL·LIC ASCENSORSUBCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4435112

AMIDAMENT DIRECTE 1.536,610

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 E4435122

AMIDAMENT DIRECTE 130,280

m2 Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat3 E894CCK0

AMIDAMENT DIRECTE 51,300

EUR



Treball de fi de grau

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/16 4Data:

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

4 G442512C

AMIDAMENT DIRECTE 86,900

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 03
GELOSIASUBCAPÍTULO 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4435112

AMIDAMENT DIRECTE 13.649,880

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 E4435122

AMIDAMENT DIRECTE 1.409,430

m2 Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat3 E894CCK0

AMIDAMENT DIRECTE 351,910

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

4 GB121EAM

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

m2 Tauler de plàstic reforçat amb fibres de reblè d'escuma, amb 12,7 cm de cantell i acabt rugòs5 E5342564

AMIDAMENT DIRECTE 85,830

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 03
ELEMENTS AUXILIARSSUBCAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, col·locat1 G4ZB1301

AMIDAMENT DIRECTE 3,360

m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIb+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

2 G45FAMH4

AMIDAMENT DIRECTE 0,248

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

3 G4BC3200

EUR



Treball de fi de grau

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/16 5Data:

AMIDAMENT DIRECTE 19,890

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

4 G4DC2D02

AMIDAMENT DIRECTE 3,050

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

5 G442512C

AMIDAMENT DIRECTE 366,590

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 03
RAMPES I PAVIMENTSSUBCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G9GL3073

AMIDAMENT DIRECTE 4,740

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

2 G4DC2D02

AMIDAMENT DIRECTE 5,120

m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIb+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

3 G45FAMH4

AMIDAMENT DIRECTE 9,362

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ASCENSORCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor elèctric d'adherència per a 12 persones (900 kg) i 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats d'11 parades (30
m), maniobra col·lectiva de pujada i baixada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 100 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, amb velocitat d'obertura constant, cabina amb portes de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

1 EL1QB3FN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Treball de fi de grau

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/16 6Data:

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òpticad'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos
alumini i vidre transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat encastat

1 EH2LMNAC

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i
un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport

2 FHN63AA6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliarnecessari de connexió i muntatge

3 FHGAU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra

4 GDK256F3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5 GDKZH5C4

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

6 GG22TK1K

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

7 GG315122

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra

8 GGD1431E

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

9 FG23EA15

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

PRESUPUESTO  00OBRA 01
ACABATS I ALTRESCAPÍTULO 06

EUR



Treball de fi de grau

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/16 7Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150
cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obraamb morter

1 EB1216BB

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 4 butiral de color estàndard, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

2 EC151224

AMIDAMENT DIRECTE 175,950

PRESUPUESTO  00OBRA 01
PLA DE SAEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Estudi de Seguretat i Salut1 ESS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  00OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u pla de control de qualitat1 CQUALITAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments Auxiliars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-Estructures d’acer 
Gelosia 
 

Resum de d'amidament 
Material 

Sèrie Perfil 
Longitud (m) Volum (m³) Pes (Kg) 

Tipus Designació Perfil Sèrie Perfil Sèrie Material Perfil Sèrie Material 

Acer  Laminat S275 

  IPE180 98,91   0,2369     1859,58     
IPE     98,91   0,237     1859,58   

  HEB180 81,849   0,534     4193,05     
  HEB200 57,219   0,447     3507,56     
  HEB220 57,219   0,521     4089,69     

HEB     196,287   1,502     11790,30   
  L100X8 74,686   0,116     908,74     
L     74,686   0,116     908,74   
  TUBO65X65X4 65,35   0,064     500,69     

Tub     65,35   0,064     500,69   
            1,918     15059,31 

 
 
 

Acer laminat: Medició de les superfícies a pintar 
Sèrie Perfil Superfície unitària (m²/m) Longitud (m) Superfície (m²) 
IPE IPE180 0,698 98,91 69,04 
HEB HEB180 1,04 81,849 85,12 
HEB HEB200 1,27 57,219 72,67 
HEB HEB220 1,38 57,219 78,96 

L L100X8 0,39 74,686 29,13 
TUB Tub65X65X4 0,26 65,35 16,99 

Total 351,91 
 
 
 
 
 
 
 



Estructura metàl·lica ascensor 
 
 

Resum de d'amidament 
Material 

Sèrie Perfil 
Longitud (m) Volum (m³) Pes (Kg) 

Tipus Designació Perfil Sèrie Perfil Sèrie Material Perfil Sèrie Material 

Acer  Laminat S275 

 IPE140 24,8     0,0407     319,86     
IPE           0,0407     319,86   

  HEB140 36,08   0,155     1216,75     
HEB     36,08   0,155     1216,75   

  TUBO50x50x4 22,55   0,017     130,28     
Tub     22,55   0,017     130,28   

            0,212     1666,89 
 
 
 

Acer laminat: Medició de les superfícies a pintar 
Sèrie Perfil Superfície unitària (m²/m) Longitud (m) Superfície (m²) 
IPE IPE140 0,551 24,8 13,66 
HEB HEB140 0,918 36,08 33,12 
TUB Tub50X50X4 0,2 22,55 4,51 

Total 51,30 
 
-Estructures de formigó 
Fonaments 
 Bx(m) By(m) H(m) Asx Asy 

Sabata1 2 1,5 0,42 8  16/0,20m 14  16/0,15m 
Sabata2 2 1,5 0,42 8  16/0,20m 14  16/0,15m 
Sabata3 2,2 1,5 0,47 8  16/0,20m 12  20/0,20m 
Sabata4 3,6 0,75 0,2 4  10/0,25m 36  12/0,10m 
Sabata5 3,6 1,2 0,3 7  16/0,20m 25  20/0,15m 
Sabata6 3,6 1,2 0,3 7  16/0,20m 25  20/0,15m 
Sabata7 0,75 0,75 0,25 4  10/0,25m 4  10/0,25m 
Sabata8 0,75 0,75 0,25 4  10/0,25m 4  10/0,25m 
Sabata9 4,2 1,2 0,25 9  20/0,15m 22  20/0,20m 

 
 
 



 V formigó(m3) Formigó de neteja (m2) V acero (m3) V acero (Kg) 
Sabata1 1,260 3,00 0,007439 58,398 
Sabata2 1,260 3,00 0,007439 58,398 
Sabata3 1,551 3,30 0,009194 72,169 
Sabata4 0,540 2,70 0,004185 32,849 
Sabata5 1,296 4,32 0,014492 113,759 
Sabata6 1,296 4,32 0,014492 113,759 
Sabata7 0,141 0,56 0,000471 3,699 
Sabata8 0,141 0,56 0,000471 3,699 
Sabata9 1,260 5,04 0,020169 158,327 

Total 8,744 26,81 0,078351 615,058 
 
Pantalles 
-Càlcul d’una pantalla 
Formigó HA-30= 10,11m*3m*0,3m=9,099m3  
Encofrat= 0,3*10,11*2+10,11*3*2=66,726m2 
Acer B500S 

4  16  16/0,2  10/0,2 total(m2/m) Altura(m) Acer total(m3) Kg 
0,001608 0,004021 0,000628 0,006258 10,11 0,06327 496,66 

 
 Total 
Volum(m3) 18,198 

Encofrat(m2) 133,452 
acer(kg) 993,322 

 
Pilars 
Formigó HA-30= Ac*2,56+Ac*5,12+Ac*7,68=3,072m3 on Ac=0,8*0,2=0,2m2 
Encofrat 

Pilars Encofrats(m2) 
p1 16,128 
p2 10,752 
p3 5,376 
  32,256 

 
Acer B500S= 6 12+4 8+ 10/0,30m=0,00114145m2/m*Altura total pilars=0,0175326m3 
=137,63Kg 
 



Quadre de preus I
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 21/06/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6.000,00uCQUALITAT pla de control de qualitatP- 1

(SIS MIL EUROS)
 €1,59kgE4435112 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 2

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €1,65kgE4435122 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 3

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
 €636,33m2E5342564 Tauler de plàstic reforçat amb fibres de reblè d'escuma, amb 12,7 cm de cantell i acabt rugòsP- 4

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
 €23,48m2E894CCK0 Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues

d'acabat
P- 5

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €155,87mEB1216BB Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5,

muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de
gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 6

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
 €81,68m2EC151224 Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 4 butiral de color estàndard, classe 1 (B) 1

segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
P- 7

(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €160,28uEH2LMNAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular,

19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip
elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini i vidre transparent, amb grau de protecció
IP 54, col·locat encastat

P- 8

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €64.096,90uEL1QB3FN Ascensor elèctric d'adherència per a 12 persones (900 kg) i 1 m/s, sistema d'accionament de 2

velocitats d'11 parades (30 m), maniobra col·lectiva de pujada i baixada, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica de 100 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable,
amb velocitat d'obertura constant, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

P- 9

(SEIXANTA-QUATRE MIL NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €37.633,91uESS Estudi de Seguretat i SalutP- 10

(TRENTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €6,36mFG23EA15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
P- 11

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
 €2.928,34uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i

programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 12

(DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €1.015,72uFHN63AA6 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb

un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total,
flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de
classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport

P- 13

(MIL QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
 €17,77mG21B1601 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i

situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
P- 14

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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 €6,18m2G21J3123 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments

horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
P- 15

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
 €77,13uG21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

P- 16

(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
 €8,04m3G2223Q11 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en

terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
P- 17

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €57,27mG3D11F23 Execució de micropilons amb entubació recuperable de 120 mm de diàmetre amb menys d'un

25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix i injecció
repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

P- 18

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
 €10,43m2G3Z152P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20

de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat deresidus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

P- 19

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
 €2,45kgG442512C Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en

perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller igalvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols
P- 20

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
 €118,26m3G451AGH4 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba
P- 21

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
 €107,14m3G45C19H4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,

abocat amb bomba
P- 22

(CENT SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €117,00m3G45FAMH4 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIb+H, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba
P- 23

(CENT DISSET EUROS)
 €1,21kgG4B13100 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
P- 24

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €1,36kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
P- 25

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
 €29,44m2G4D12127 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de

secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m
P- 26

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €40,04m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler

de fusta de pi per a deixar el formigó vist
P- 27

(QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €54,81m2G4DCBD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m,

amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
P- 28

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
 €19,65dm3G4ZB1301 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, col·locatP- 29

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €105,48m3G9GL3073 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima

del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocatmitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en fresc
P- 30

(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €88,62mGB121EAM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm,

de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
P- 31

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
 €64,92uGDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó

calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
P- 32

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €31,73uGDKZH5C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300

mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
P- 33

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
 €3,41mGG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 34

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €1,09mGG315122 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),

unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 35

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
 €25,84uGGD1431E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de

llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra
P- 36

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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uCQUALITAT pla de control de qualitatP- 1  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €
kgE4435112 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 2  €1,59

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,83000

Altres conceptes 0,76 €
kgE4435122 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangulari planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 3  €1,65

B44Z5021 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfilslaminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,89000

Altres conceptes 0,76 €
m2E5342564 Tauler de plàstic reforçat amb fibres de reblè d'escuma, amb 12,7 cm de

cantell i acabt rugòs
P- 4  €636,33

Sense descomposició 636,33 €
m2E894CCK0 Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimacióignífuga i dues d'acabat

P- 5  €23,48
B89ZH000 Esmalt ignífug  €2,08845
B8ZA5000 Imprimació ignífuga  €1,15872

Altres conceptes 20,23 €
mEB1216BB Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser

inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per
a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

P- 6  €155,87

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  €0,24855

BB126FB2 Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser
inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm
per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

 €58,76000

BC151D01 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600  €53,96000

Altres conceptes 42,90 €
m2EC151224 Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 4 butiral de color

estàndard, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

P- 7  €81,68

BC151224 Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 4 butiral de color
estàndard, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600  €66,69000

Altres conceptes 14,99 €
uEH2LMNAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de

50000 h, forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR=22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no regulable,d'aïllament classe II , cos alumini i vidre transparent, amb grau de protecció
IP 54, col·locat encastat

P- 8  €160,28

BH2LMNAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular
amb UGR = 22 , eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent, amb grau de protecció
IP 54

 €139,49000

Altres conceptes 20,79 €
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uEL1QB3FN Ascensor elèctric d'adherència per a 12 persones (900 kg) i 1 m/s, sistemad'accionament de 2 velocitats d'11 parades (30 m), maniobra col·lectiva de

pujada i baixada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de
100 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, amb velocitat
d'obertura constant, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa
automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

P- 9  €64.096,90

BL119B30 Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència
de 900 kg de carrega útil, 11 parades (30 m) i 1 m/s de velocitat  €9.287,38000

BL619200 Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers
adherència de 900 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat  €2.137,76000

BL819200 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers,
adherència de 900 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat  €4.682,82000

BLA425F1 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 100 cm d'amplària,
200 cm d'alçària i velocitat d'obertura constant  €14.197,26000

BLE19320 Grup tractor per a ascensor elèctric de 900 kg, 1 m/s de velocitat i sistema
d'accionament de 2 velocitats  €9.287,38000

BLH1953B Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 900 kg
de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de
pujada i baixada i 11 parades

 €7.782,78000

BLL1N592 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa
automàtica d'acer inoxidable de 100 cm d'amplària i 200 cm d'alçària i
velocitat d'obertura constant, per a ascensor de 12 persones (900 kg) i 1 m/s
de velocitat

 €6.573,25000

BLN12B30 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de
passatgers d'11 parades i maniobra col·lectiva de pujada i baixada  €141,02000

BLR12300 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb
maniobra col·lectiva de pujada i baixada  €676,50000

BLT12390 Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2velocitats, maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 1 m/s de velocitat  €1.130,69000
Altres conceptes 8.200,06 €

uESS Estudi de Seguretat i SalutP- 10  €37.633,91
Sense descomposició 37.633,91 €

mFG23EA15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i
muntat superficialment

P- 11  €6,36

BG23EA10 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar  €3,65160

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,24000
Altres conceptes 2,47 €

uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petitmaterial auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 12  €2.928,34

BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell
i programació per rellotge astronòmic  €2.484,27000

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic  €94,16000

Altres conceptes 349,91 €
uFHN63AA6 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos

alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport

P- 13  €1.015,72

BHN63AA6 Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació icontrol no regulable de 73 W de potència total,flux lluminós de 6410 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de
classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport

 €952,00000
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Altres conceptes 63,72 €

mG21B1601 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb
base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 14  €17,77

Altres conceptes 17,77 €
m2G21J3123 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de

formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 15  €6,18

Altres conceptes 6,18 €
uG21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista,

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 16  €77,13

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €4,50000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €22,95000

Altres conceptes 49,68 €
m3G2223Q11 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més

de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P- 17  €8,04

Altres conceptes 8,04 €
mG3D11F23 Execució de micropilons amb entubació recuperable de 120 mm de diàmetre

amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat
amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic,
88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada
de ciment CEM I 42,5 R

P- 18  €57,27

B0111000 Aigua  €0,03006
B0511601 Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs  €3,25152
B3DB6840 Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic,

88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix  €14,76960
Altres conceptes 39,22 €

m2G3Z152P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats
reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

P- 19  €10,43

B06NMA2B Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades

 €5,35500

Altres conceptes 5,08 €
kgG442512C Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

P- 20  €2,45

B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €1,80000

Altres conceptes 0,65 €
m3G451AGH4 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
P- 21  €118,26
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B065ED6B Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima delgranulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició

IIb+E
 €86,00640

Altres conceptes 32,25 €
m3G45C19H4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
P- 22  €107,14

B065ED0B Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb  €75,69420

Altres conceptes 31,45 €
m3G45FAMH4 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIb+H, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
P- 23  €117,00

B065ED4B Formigó HA-30/B/20/IIb+H de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIb+H

 €81,02880

Altres conceptes 35,97 €
kgG4B13100 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
P- 24  €1,21

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00580
Altres conceptes 1,20 €

kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 25  €1,36
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01392

Altres conceptes 1,35 €
m2G4D12127 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts

metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 10 m

P- 26  €29,44

B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos  €2,85600
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,91000
B0DZA000 Desencofrant  €0,27500
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm  €0,22000

Altres conceptes 23,18 €
m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a

màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
P- 27  €40,04

B0A31000 Clau acer  €0,13494
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,38610
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,42294
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,33628
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,72800
B0DZA000 Desencofrant  €0,16500

Altres conceptes 35,87 €
m2G4DCBD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària

de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
P- 28  €54,81

B0A31000 Clau acer  €0,13494
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50665
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,84588
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,33628
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,72800
B0DZA000 Desencofrant  €0,16500

Altres conceptes 50,09 €
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dm3G4ZB1301 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum,col·locat

P- 29  €19,65
B4PZC300 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a 6 dm3  €18,43000

Altres conceptes 1,22 €
m3G9GL3073 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb
regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

P- 30  €105,48

B06L361B Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

 €69,09000

Altres conceptes 36,39 €
mGB121EAM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i

brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

P- 31  €88,62

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,94000
BB121EA0 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i

brèndoles cada 20 cm, de 100 cm de d'alçària  €68,32000
Altres conceptes 19,36 €

uGDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 32  €64,92
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,23461
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

 €12,44595

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos  €1,04728

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1  €1,98072

Altres conceptes 49,21 €
uGDKZH5C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,

pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 33  €31,73

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2  €0,06773

BDKZH5C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €16,94000

Altres conceptes 14,72 €
mGG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

P- 34  €3,41

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €2,06040

Altres conceptes 1,35 €
mGG315122 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

P- 35  €1,09

BG315120 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €0,37740

Altres conceptes 0,71 €
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uGGD1431E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruixestàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 36  €25,84
BGD14310 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de

llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard  €8,82000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,12000

Altres conceptes 12,90 €
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OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demoliciód'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb

mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 14)
40,00017,77 710,80

2 G21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de
superfícies de formigó en paraments horitzontals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 15)

40,0006,18 247,20

3 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 16)

5,00077,13 385,65

CAPÍTULOTOTAL 01.01 1.343,65

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO FONAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de

fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 17)

11,4218,04 91,82

2 G3D11F23 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 120 mm
de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó en
massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetrei de 7,5 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment
CEM I 42,5 R (P - 18)

97,92057,27 5.607,88

3 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció
o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 19)

26,81010,43 279,63

4 G45FAMH4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIb+H, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 23)

8,740117,00 1.022,58

5 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres dediàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 25)

615,0601,36 836,48

CAPÍTULOTOTAL 01.02 7.838,39

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ESTRUCTURES03
SUBCAPÍTULO PANTALLES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G451AGH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIb+E, de consistènciatova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

(P - 21)
18,198118,26 2.152,10

2 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

993,3221,21 1.201,92

EUR
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3 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i

contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per adeixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 26)
133,45229,44 3.928,83

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.01 7.282,85

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ESTRUCTURES03
SUBCAPÍTULO PILARS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G451AGH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba(P - 21)
3,072118,26 363,29

2 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

137,6701,21 166,58

3 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 26)

32,25629,44 949,62

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.02 1.479,49

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ESTRUCTURES03
SUBCAPÍTULO LLOSA ESCALES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G45C19H4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
22)

38,683107,14 4.144,50

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 25)

1.553,4601,36 2.112,71

3 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per adeixar el formigó vist (P - 28)

103,82054,81 5.690,37

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.03 11.947,58

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ESTRUCTURES03
SUBCAPÍTULO LLOSA SOBRE PANTALLES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G45C19H4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -22)
1,800107,14 192,85

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 25)

56,8201,36 77,28

3 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 27)

11,40040,04 456,46

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.04 726,59

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ESTRUCTURES03
SUBCAPÍTULO PÒRTIC METÀL·LIC ASCENSOR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 2)

1.536,6101,59 2.443,21

2 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

130,2801,65 214,96

3 E894CCK0 m2 Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 5)

51,30023,48 1.204,52

4 G442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elementsd'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 20)

86,9002,45 212,91

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.05 4.075,60

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ESTRUCTURES03
SUBCAPÍTULO GELOSIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 2)

13.649,8801,59 21.703,31

2 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

1.409,4301,65 2.325,56

3 E894CCK0 m2 Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 5)

351,91023,48 8.262,85

4 GB121EAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixadamecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -
31)

29,00088,62 2.569,98

5 E5342564 m2 Tauler de plàstic reforçat amb fibres de reblè d'escuma, amb 12,7
cm de cantell i acabt rugòs (P - 4)

85,830636,33 54.616,20

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.06 89.477,90

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ESTRUCTURES03
SUBCAPÍTULO ELEMENTS AUXILIARS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4ZB1301 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6

dm3 de volum, col·locat (P - 29)
3,36019,65 66,02

2 G45FAMH4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIb+H, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 23)

0,248117,00 29,02

EUR
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3 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de

diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500Sde límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 25)
19,8901,36 27,05

4 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 27)

3,05040,04 122,12

5 G442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 20)

366,5902,45 898,15

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.07 1.142,36

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ESTRUCTURES03
SUBCAPÍTULO RAMPES I PAVIMENTS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9GL3073 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a

1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat
longitudinal i junts tallats en fresc (P - 30)

4,740105,48 499,98

2 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar elformigó vist (P - 27)

5,12040,04 205,00

3 G45FAMH4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIb+H, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 23)

9,362117,00 1.095,35

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.08 1.800,33

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ASCENSOR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EL1QB3FN u Ascensor elèctric d'adherència per a 12 persones (900 kg) i 1m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats d'11 parades (30 m),

maniobra col·lectiva de pujada i baixada, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica de 100 cm d'amplària i 200
cm d'alçària d'acer inoxidable, amb velocitat d'obertura constant,
cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana (P - 9)

1,00064.096,90 64.096,90

CAPÍTULOTOTAL 01.04 64.096,90

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ENLLUMENAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EH2LMNAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una

vida útil de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W,
equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini i
vidre transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat encastat
(P - 8)

150,000160,28 24.042,00

2 FHN63AA6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de

2,0001.015,72 2.031,44

EUR
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potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau deprotecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport (P - 13)

3 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 12)

1,0002.928,34 2.928,34

4 GDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra (P - 32)

10,00064,92 649,20

5 GDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segonsnorma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 33)

10,00031,73 317,30

6 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 34)

75,0003,41 255,75

7 GG315122 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 35)

400,0001,09 436,00

8 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm dediàmetre, clavada a terra (P - 36)

15,00025,84 387,60

9 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 11)

320,0006,36 2.035,20

CAPÍTULOTOTAL 01.05 33.082,83

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO ACABATS I ALTRES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EB1216BB m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre,travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i

perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de
gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P
- 6)

63,000155,87 9.819,81

2 EC151224 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 4 butiral
de color estàndard, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 7)

175,95081,68 14.371,60

CAPÍTULOTOTAL 01.06 24.191,41

OBRA PRESUPUESTO  0001
CAPÍTULO PLA DE SAEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ESS u Estudi de Seguretat i Salut (P - 10) 1,00037.633,91 37.633,91

CAPÍTULOTOTAL 01.07 37.633,91

OBRA PRESUPUESTO  0001

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:21/06/16 6Data:
CAPÍTULO CONTROL DE QUALITAT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 CQUALITAT u pla de control de qualitat (P - 1) 1,0006.000,00 6.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.08 6.000,00

EUR
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Treball de fi de grau

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 1
NIVELL 3: Subcapítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítulo 01.03.01  PANTALLES 7.282,85
Subcapítulo 01.03.02  PILARS 1.479,49
Subcapítulo 01.03.03  LLOSA ESCALES 11.947,58
Subcapítulo 01.03.04  LLOSA SOBRE PANTALLES 726,59
Subcapítulo 01.03.05  PÒRTIC METÀL·LIC ASCENSOR 4.075,60
Subcapítulo 01.03.06  GELOSIA 89.477,90
Subcapítulo 01.03.07  ELEMENTS AUXILIARS 1.142,36
Subcapítulo 01.03.08  RAMPES I PAVIMENTS 1.800,33
Capítulo 01.03  ESTRUCTURES 117.932,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

117.932,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  TREBALLS PREVIS 1.343,65
Capítulo 01.02  FONAMENTS 7.838,39
Capítulo 01.03  ESTRUCTURES 117.932,70
Capítulo 01.04  ASCENSOR 64.096,90
Capítulo 01.05  ENLLUMENAT 33.082,83
Capítulo 01.06  ACABATS I ALTRES 24.191,41
Capítulo 01.07  Pla de Saeguretat i Salut 37.633,91
Capítulo 01.08  Control de Qualitat 6.000,00
Obra 01 Presupuesto 00 292.119,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

292.119,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST
Obra 01



 Últim full



Treball de fi de grau

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 292.119,79
13 % Despeses generals SOBRE 292.119,79.................................................................... 37.975,57
6 % Benefici industrial SOBRE 292.119,79......................................................................... 17.527,19

Subtotal 347.622,55

21 % IVA SOBRE 347.622,55............................................................................................. 73.000,74
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 420.623,29420.623,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS VINT MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )

Mikel137@hotmail.com
Typewritten text
Autor del projecteVictor García Martínez
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