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RESUMEN DE PRESUPUESTO
TRAFALGAR 11                                                    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01.TP TREBALLS PREVIS.................................................................................................................................... 786,56 0,06

01.00 ENDERROCS.............................................................................................................................................. 97.273,38 7,14

01.01 MOVIMENTS DE TERRES........................................................................................................................... 4.273,46 0,31

01.02 FONAMENTACIONS................................................................................................................................... 13.776,67 1,01

01.04 ESTRUCTURA METÀL.LICA....................................................................................................................... 30.662,46 2,25

01.05 ESTRUCTURA EXISTENT........................................................................................................................... 270.799,50 19,88

01.06 ESTRUCTURA DE FÀBRICA....................................................................................................................... 24.653,35 1,81

01.07 COBERTA .................................................................................................................................................. 28.902,80 2,12

01.08 DIVISIONS INTERIORS................................................................................................................................ 114.060,69 8,37

01.09 FUSTERIA EXTERIOR................................................................................................................................. 110.788,57 8,13

01.10 FUSTERIA INTERIOR.................................................................................................................................. 54.089,09 3,97

01.11 PAVIMENTS. MARBRES. ENRAJOLATS.................................................................................................... 60.413,71 4,43

01.12 SERRALLERIA ........................................................................................................................................... 2.267,25 0,17

01.13 PINTURA .................................................................................................................................................... 94.661,02 6,95

01.14 GUIX. ARREBOSSATS. ESTUCATS........................................................................................................... 2.897,33 0,21

01.15 FAÇANA.................................................................................................................................................... 67.438,08 4,95

01.16 INSTAL.LACIONS....................................................................................................................................... 265.854,94 19,51

01.17 ASCENSORS............................................................................................................................................. 33.468,16 2,46

01.18 EQUIPAMENT CUINES................................................................................................................................ 26.847,90 1,97

01.19 EQUIPAMENT BANYS................................................................................................................................ 21.026,86 1,54

01.20 AJUDES..................................................................................................................................................... 11.174,00 0,82

01.21 VARIS........................................................................................................................................................ 19.406,53 1,42

01.22 PREVISIÓ SEGURETAT I SALUT................................................................................................................ 6.872,02 0,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.362.394,33

13,00% Gastos generales .................... 177.111,26
6,00% Beneficio industrial................... 81.743,66

SUMA DE G.G. y B.I. 258.854,92

16,00% I.V.A..................................................................... 259.399,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.880.649,13

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.880.649,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

, a 21 de marzo de 2011.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRAFALGAR 11                                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01.TP  TREBALLS PREVIS                                                

01.00.01     ud  Implantació obra                                                

Cost mensual de la implantació d'obra realitzada per la constructora. Inclou,
grua o elements d'elevació, casetes d'obra, suministres de caseta, cost su-
ministres electrics y d'aigua, cost gruista, cost encarregat, cost cap d'obra i
qualsevol cost ocasionat per implantació.
Imprescindible desglossat de cadascun del costos.

Mesos de durada d'execució 6 6,000

6,000 0,00 0,00

01.00.02     ud  Protecció via publica                                           

Muntatge, desmuntatge i manteniment dels elements de protecció necessa-
ris per no fer malbé elements de la via pública existents, com poden ser pa-
viments, asfaltats, voreres, tapes d'instal·lacions, fanals, papereres, sema-
fors, etc; a causa de qualsevol tipus d'incident o us per la construcció del
projecte.

Protecció 1 1,000

1,000 0,00 0,00

01.00.03     m2 Demolició paviment en vorera                                    

Demolició de qualsevol tipus de paviment en vorera i base de formigó, que
repercuteixi a les escomesses de les instal·lacions i connexió amb la xarxa
general de subministrament. S’inclou càrrega manual i/o mecànica sobre
camió i transport de runes a l’abocador incloses taxes. Inclou una vegada fe-
ta les intervencions, la posterior reposició de tota la base i paviment amb els
mateixos materials.

previsió treballs 3 2,000 2,000 12,000

12,000 40,54 486,48

01.00.04     m3 Perforació mur mamposteria                                      

Perforació de mur de mamposteria per pas d'instal·lacions generals desde
xarxa fins escomessa, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora
petita desde carrer i càrrega mecànica de runa sobre camió

muret de canvi nivel pre-existent 1 26,000 0,300 1,200 9,360

9,360 32,06 300,08

01.00.05     m2 Muntatge Bastida tubular façana carrer                          

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per basti-
ments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs traves-
sers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-
liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faça-
na, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou moviment y modificació de
la bastida en cas que ho requereixin els treballs.

Façana Trafalgar 1 15,000 25,000 375,000

Façana Illa interior 1 17,000 25,000 425,000

800,000 0,00 0,00

01.00.06     ud  Anulació d'instal·lacions                                       

Anul·lació d'instal·lació de l'edifici de lampisteria, d'electricitat y de gas des-
de l'escomesa. Es deixarán preparades per conectar suministraments provi-
sionals d'obra, conforme les normes de cadascuna de les compañies sumi-
nistradores.

Electricitat 1 1,000

Xarxa Aigua 1 1,000

Calefacció 1 1,000

Enllumenat 1 1,000

Evacuació Aigües 1 1,000

Subministrament de Gas 1 1,000

6,000 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01.TP  TREBALLS PREVIS............................................................... 786,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01.00  ENDERROCS                                                      

00.01.01     m2 Enderroc sostre metal·lic                                       

Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat tipus IPN 100 IPN 130. Incl-
lou bigues metàl·liques de sustentació del forjat, entrebigat existent, pavi-
ment existent, recrescut, p.p. d'escales d'acces. Segons detall de projecte y
cales realitzades a obra; amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Segons indicación projecte executiu.

Forat Escala PBaixa 1 3,750 2,800 10,500

10,500 45,23 474,92

00.01.02     m2 Enderroc de escales                                             

Enderroc de volta d'escala de ceràmica, enguixada. Inclou barana, recrescut,
paviment, graons complerts i sócols. Desde cota de accés a l'escala, fins a
cota de l'última planta que connecti. A mà i amb compressor i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor.

Escala PSot a PBaixa 1 11,500 0,900 10,350

Escala PBaixa a PPcpal 1 7,000 0,800 5,600

Escala Secudaria Nucli central 1 20,000 1,000 20,000

35,950 32,50 1.168,38

00.01.03     m2 Enderroc sostre volta                                           

Enderroc de volta de ceràmica situada a varies plantes, per presentar pro-
blemes d'estabilitat (despreniments). Inclou paviment superior, p.p d'escala,
recrescut y revestiment inferior. A mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Segons les indicacions de projecte executiu.

Trams puntuals 5 0,500 0,500 1,250

1,250 14,25 17,81

00.01.04     m2 Enderroc Envans ceràmics                                        

Enderroc d'envans cerámics, paredons cerámics, parets de totxana, parets
de gero no portants, inclòs revestiments existents i elements auxiliars de for-
jats i parets. Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

PSoterrani

Divisoria Locals 13,000 3,074

Particions 12,500 3,070

PBaixa

Divisories Locals 9,000 4,480

Particions Locals 58,000 4,480

Nucli central 3,000 4,480

PPrincipal

Divisories oficines 43,500 3,810

Nucli central 6,000 3,810

PTipus (1era a 3era)

Envans Cuines 6 7,500 3,150 141,750

Envans Banys 6 3,750 3,150 70,875

Envans Habitacions 9 7,750 3,150 219,713

Envans Sala Estar 6 4,150 3,150 78,435

PQuarta

Envans Cuines 2 6,900 2,500 34,500

Envans Habitacions 2 5,800 2,500 29,000

Envans Vestidor 2 3,500 2,500 17,500

Envans Sala Estar 2 1,500 2,500 7,500

Coberta

Dipósits 1 8,650 2,100 18,165

Sortida Xemeneia 1 3,200 1,850 5,920

623,358 14,25 8.882,85

00.01.05     m2 Enderroc Fábrica ceràmica                                       

Enderroc de mur d'obra ceràmica, inclòs revestiments existents i forats per
elements auxiliars d'estintolament de forjats i parets. Amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

PSoterrani

Estintolament Nucli central 1 1,000 3,100 3,100

PPcpal

Nucli central 2 1,000 3,120 6,240

Trasters 2 0,800 3,120 4,992
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PTipus

Nucli central 6 1,000 3,150 18,900

PQuarta

Nucli central 2 1,000 2,500 5,000

Accès Terrassa 2 1,200 2,500 6,000

44,232 21,75 962,05

00.01.06     m2 Enderroc coberta plana                                          

Enderroc de coberta composta per: Paviment de rajola ceràmica o de gres
de diverses capes, col·locades amb morter de ciment, minvell cerámic de
calaix, elements de sustentació de cambra ventilada sota paviment, així com
qualsevol altre element o sistema existent, fins arribar a la base d'estructura
(per impermeabilitzar i ficar aillament tèrmic posteriorment). Amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Coberta general edifici 1 215,330 215,330

215,330 18,76 4.039,59

00.01.07     m2 Enderroc coberta poliestiré/fibrociment                         

Arrencada de plaques de poliestirè de coberta, inclós estructura metàl·lica
de sustentació. Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor. S'han observat una serie de plaques de fibrociment, apro-
ximadament de 6 m2. Aquestes haurien de ser tractades segons el decret
regulador de de residus d'amiant.

Nucli central escala of icines 1 3,000 2,000 6,000

6,000 35,40 212,40

00.01.08     m2 Enderroc elements interiors plantes                             

Enderroc de tots els elements interiors existents en cada planta, segons
distribucions, com poden ser:

Elements decoratius interiors, rajoles cerámiques, cel ras de guix o de pla-
ques inclòs entramats, aplacats de fusta o de pedra, remats cerámics. Així
com repas i afinat de elements de guix o arrebossat que puguin interferir en
l'execució posterior o de regates d'instal·lacions arrencades.
Elements practicables com poden ser fulles i bastiments de finestres, bal-
coneres i portes i els seus envidraments, persianes empotrades o exteriors,
reixes metàl·liques, passamans, escales metáliques.
Elements d'evacuació: Baixants i connexions als desguassos, xemeneies
cerámiques o metáliques, calaixos d'obra o tubs superficials tant a dintre
com a la part exterior de façanes o patis.
Elements d'instal·lacions: Climatització, calefacció, ventilacions, instal·lació
electrica complerta inclosos tubs empotrats, enllumenats diversos, instal·la-
ció de lampisteria, sanitaris, diposits, tubs de distribució, instal·lació com-
plerta de gas, instal·lació de telecomunicacions existent, així com qualsevol
altre instal·lació existent.
Relació d'elements enunciativa i no limitativa. Es recomana visita previa a
l'edifici per valoració.
Amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; inclosos elements
empotrats.

PSoterrani 1 338,620 338,620

PBaixa 1 368,730 368,730

PPcpal 1 352,450 352,450

PPrimera 1 274,180 274,180

PSegona 1 274,180 274,180

PTercera 1 274,180 274,180

PQuarta 1 260,270 260,270

PCoberta 1 215,330 215,330

2.357,940 4,54 10.705,05

00.01.09     m2 Enderroc paviments                                              

Enderroc de tots els paviments interiors existents en cada planta, segons
distribucions, com poden ser:
Paviments cerámics, de pedra, formigó o morter, terrazo, parquet, llambo-
dins, marbre o qualsevol altre material, inclós capa de morter de base o re-
crescut, fins arribar a la base de forjat; així com socols de diferents mate-
rials.
Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

PSoterrani 1 338,620 338,620

PBaixa 1 368,730 368,730
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PPcpal 1 352,450 352,450

PPrimera 1 274,180 274,180

PSegona 1 274,180 274,180

PTercera 1 274,180 274,180

PQuarta 1 260,270 260,270

PCoberta 1 215,330 215,330

2.357,940 27,24 64.230,29

00.01.10     ml  Enderroc balaustrada                                            

Enderroc de balustrada de terrat superior, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Façana Trafalgar 1 15,000 15,000

FaçanaIlla interior 1 17,000 17,000

32,000 14,20 454,40

00.01.11     m2 Enderroc solera de formigó                                      

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix,
inclos el paviment existent, de la planta soterrani. Amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

PSoterrani 1 338,620 338,620

338,620 18,09 6.125,64

TOTAL CAPÍTULO 01.00  ENDERROCS.......................................................................... 97.273,38
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CAPÍTULO 01.01  MOVIMENTS DE TERRES                                            

01.01.01     m3 Excavació pou fossat ascensor                                   

Excavació terres de fins a0,5 m de fondària, en terreny compacte, per fossat
d'ascensor, amb afinat de l'excavació manual i tots els elements i mitjans
necessaris per executar l'excavació. Amb mitjans mecànics o manuals.

Sabata ascensor 1 2,500 2,500 0,500 3,125

3,125 115,68 361,50

01.01.02     m3 Terraplenat excavació fossat                                    

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN de voltans de murs de
fossat d'ascensor.

Zona treball 1 1,000 2,500 2,500

2,500 40,56 101,40

01.01.03     m3 Excavació rebaix                                                

Excavació per a rebaix en terreny compacte, sobre la superficie de planta so-
terrani (previ enderroc de solera). Amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió.

Superficie planta baixa 1 338,620 0,200 67,724

67,724 3,68 249,22

01.01.04     m3 Estesa de graves                                                

Aportació, estesa i piconatge de graves per a drenatge i plataforma, per pos-
terior execució de solera. En tongades de 10 cm, com a màxim.

Superficie planta baixa 1 338,620 0,100 33,862

33,862 25,85 875,33

01.01.05     m2 Barrera vapor                                                   

Subministre i col·locació de barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè
50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida ubicada entre la capa de graves i la
solera de formigó, amb un solapament mínim de 25 cm.

Superficie planta baixa 1 338,620 338,620

338,620 2,56 866,87

01.01.06     m3 Excavació sabates aillades                                      

Excavació per a formació de sabates aillades d'acord amb estudi geotècnic,
amb martell trencador manual i medis auxiliars mecànics de petita capacitat
i tamany. Càrrega manual y mecànica sobre camió. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i formació dezona
de treball de 80 cm amb terres pròpies, excavació mecànica per capes i pro-
funditat necessària, aplomats de parets i refinats de fons amb mitjans ma-
nuals i/o mecànics, càrrega mecànica sobre camió.

Sabates Nucli central

Base pilars metàl·lics P3 P2 P5
P4 P9 P8 P10 P11

8 0,400 0,350 0,400 0,448

Sabates local 1

Base escala F.M. 1 1,200 0,350 0,400 0,168

Base pilars metàl·lics P12 P7 2 0,400 0,700 0,400 0,224

Base pilars metàl·lics P1 P6 2 0,400 0,350 0,400 0,112

0,952 4,78 4,55

01.01.07     m3 Excavació per a buidat sota cimentació (recalç)                 

Excavació per a buidat de soterrani en la zona sota cimentació de murs de
mamposteria i fábrica ceràmica de les parets portants en terreny d'acord
amb estudi geotècnic, amb martell trencador manual i medis auxiliars me-
cànics de petita capacitat i tamany. Càrrega manual y mecànica sobre ca-
mió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
replanteig i formació dezona de treball de 80 cm amb terres pròpies, excava-
ció mecànica per capes i profunditat necessària, aplomats de parets i refi-
nats de fons amb mitjans manuals i/o mecànics, càrrega mecànica sobre
camió.

Mur de mamosteria de pedra

2 15,000 0,500 0,450 6,750

2 27,400 0,500 0,450 12,330

                     (Zona de treball) 1 32,400 0,800 2,000 51,840

Fàbrica ceràmica nucli central
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2 8,750 0,500 0,450 3,938

2 2,400 0,500 0,450 1,080

                      (Zona de treball) 1 10,150 0,800 2,000 16,240

92,178 8,97 826,84

01.01.08     m3 Transport de terres a abocador autoritzat i controlat, amb camió

Transport de terres a abocador autoritzat i controlat, amb camió de 7 t carre-
gat a màquina. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb la màquina
que excava o altra de diferent, temps d'espera per a càrrega i descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el pa-
gament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents, re-
tirada de la maquinària i neteja de la zona de treball. Esponjament 20%

Mur de mamosteria de pedra

2,4 15,000 0,500 0,450 8,100

2,4 27,400 0,500 0,450 14,796

                     (Zona de treball) 0,2 32,400 0,800 2,000 10,368

Fàbrica ceràmica nucli central

2,4 8,750 0,500 0,450 4,725

2,4 2,400 0,500 0,450 1,296

                      (Zona de treball) 0,2 10,150 0,800 2,000 3,248

Sabates Nucli central

Base pilars metàl·lics P3 P2 P5
P4 P9 P8 P10 P11

9,6 0,400 0,350 0,400 0,538

Sabates local 1

Base escala F.M. 1,2 1,200 0,350 0,400 0,202

Base pilars metàl·lics P12 P7 2,4 0,400 0,700 0,400 0,269

Base pilars metàl·lics P1 P6 2,4 0,400 0,350 0,400 0,134

43,676 15,23 665,19

01.01.09     m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongad

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntala-
ments necessaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de
terra i la seva humectació o dessecació, compactació de les terres fins al
grau assenyalat en el projecte, retirada de maquinària i neteja de la zona de
treball.

Mur de mamosteria de pedra

                     (Zona de treball) 1,15 32,400 0,800 2,000 59,616

Fàbrica ceràmica nucli central

                      (Zona de treball) 1,15 10,150 0,800 2,000 18,676

78,292 4,12 322,56

TOTAL CAPÍTULO 01.01  MOVIMENTS DE TERRES....................................................... 4.273,46
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CAPÍTULO 01.02  FONAMENTACIONS                                                 

SUBCAPÍTULO 01.02.01 FONAMENTACIONS EN SUPERFÍCIE                                    

01.02.01.A   m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
amb medis manuals . S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protec-
ció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, reg del su-
port, vigilància de l'encofrat, abocat i vigilància del formigó, formació de jun-
tes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents
després del formigonat, remats segons indicacions de projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a
deixar la unitat d'obra acabada.

Sabates Nucli central

Base pilars metàl·lics P3 P2 P5
P4 P9 P8 P10 P11

8 0,400 0,350 1,120

Sabates local 1

Base escala F.M. 1 1,200 0,350 0,420

Base pilars metàl·lics P12 P7 2 0,400 0,700 0,560

Base pilars metàl·lics P1 P6 2 0,400 0,350 0,280

2,380 24,21 57,62

01.02.01.B   m3 Formigó per a sabates, HM-20/P/20/I                             

Formigó per a sabates aillades, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb cubilot,
ajuda de grua i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de segu-
retat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissu-
ració, reg del suport, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, junts i anive-
llació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

Sabates Nucli central

Base pilars metàl·lics P3 P2 P5
P4 P9 P8 P10 P11

8 0,400 0,350 0,400 0,448

Sabates local 1

Base escala F.M. 1 1,200 0,350 0,400 0,168

Base pilars metàl·lics P12 P7 2 0,400 0,700 0,400 0,224

Base pilars metàl·lics P1 P6 2 0,400 0,350 0,400 0,112

0,952 61,70 58,74

01.02.01.C   kg  Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >=

Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases, pous i enceps. Inclou part proporcional
de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors. S'in-
clou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·lo-
cació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels en-
cavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i
el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de
tubs metàl·lics per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, reti-
rada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Sabates Nucli central

X: d.12 pilars metàl·lics P3 P2 P5
P4 P9 P8 P10 P11

40 0,400 0,890 14,240

Y: d.12 pilars metàl·lics P3 P2 P5
P4 P9 P8 P10 P11

32 0,350 0,890 9,968

Sabates local 1

X: d.12 pilars metàl·lics P12 P7 10 0,700 0,890 6,230

Y: d.12 pilars metàl·lics P12 P7 16 0,400 0,890 5,696

X: d.12 pilars metàl·lics P1 P6 10 0,400 0,890 3,560

Y: d.12 pilars metàl·lics P1 P6 8 0,350 0,890 2,492

42,186 0,91 38,39
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01.02.01.D   m3 Formigó per a recalç fonamentació existent                      

Formigó per arecalç de la fonamentació del mur de mamposteria,
HA-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió i/o amb cubilot, ajuda de grua i vibratge mecànic.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius neces-
saris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, col·locació,
vibrat i vigilància del formigó, junts i anivellació de l'acabat, curat i protecció
del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mit-
jans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a deixar la uni-
tat d'obra acabada.

Mur de mamosteria de pedra

2 15,000 0,500 0,450 6,750

2 27,400 0,500 0,450 12,330

Fàbrica ceràmica nucli central

2 8,750 0,500 0,450 3,938

2 2,400 0,500 0,450 1,080

24,098 71,15 1.714,57

01.02.01.E   kg  Acer en barres corrugades B500 S per a recalç fonamentació      

Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura la sabata correguda del recalç de la fonamentació
existent. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntat-
ge i elements separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descà-
rrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntat-
ge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les arma-
dures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides
en el projecte, col·locació de tubs metàl·lics per a pas d'instal·lacions, sol-
dadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Mur de mamosteria de pedra

150 0,500 1,570 117,750

274 0,500 1,570 215,090

Fàbrica ceràmica nucli central

88 0,500 1,570 69,080

24 0,500 1,570 18,840

420,760 0,91 382,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02.01 FONAMENTACIONS
EN SUPERFÍCIE........................................................

2.252,21

SUBCAPÍTULO 01.02.02 SOLERA SOTERRANI                                                

01.02.02.A   m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PN. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

Solera

PSoterrani 1 215,330 215,330

215,330 0,25 53,83

01.02.02.B   m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió i/o amb cubilot i ajuda de grua. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, reg del suport, vigilància de l'encofrat, abocat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, remats segons indicacions de projecte,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i tot allò ne-
cessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

Solera

PSoterrani 1 215,330 215,330

215,330 5,90 1.270,45

21 de marzo de 2011 Página 8

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRAFALGAR 11                                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.02.C   m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=100µm,col.n/adh.              

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.lo-
cada no adherida

Solera

PSoterrani 1 215,330 215,330

215,330 1,03 221,79

01.02.02.D   m2 Subbase de grava de 40 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70

Subbase de grava de 40 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material. Inclou el subministrament de grava se-
leccionada d'aportació, s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i pro-
tecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de tongades
de grava i la seva humectació o dessecació, compactació segons grau indi-
cat en documents de projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc de tre-
ball.

Solera

PSoterrani 1 215,330 215,330

215,330 17,62 3.794,11

01.02.02.E   kg  Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades         

Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres corru-
gades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092 i amb ba-
rres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 formant
congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional de retalls, mer-
mes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys,
jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntala-
ments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures
a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaça-
ment de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de tubs metàl·lics per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxi-
liars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.

Solera

PSoterrani 1 215,330 25,000 0,200 1.076,650

1.076,650 0,84 904,39

01.02.02.F   m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa                                

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa per a rampa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de juntes perimetrals, amb po-
liestirè expandit, talls de juntes cada 16 m2 definides per la DF i segellades
amb massilla epoxidica elàstica, anivellació i tapes a indicar per la DF. In-
clou encofrat, desencofrat, col·locació de doble malla electrosoldada de ba-
rres corrugades d’acer, amb diàmetres segons plànols d’estructures, elabo-
rada a taller i manipulada a l’obra. Inclou part proporcional de retalls, min-
ves,  armadures de muntatge i separadors.

Solera

PSoterrani 1 215,330 215,330

215,330 24,52 5.279,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02.02 SOLERA
SOTERRANI..............................................................

11.524,46

TOTAL CAPÍTULO 01.02  FONAMENTACIONS............................................................... 13.776,67
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CAPÍTULO 01.04  ESTRUCTURA METÀL.LICA                                          

SUBCAPÍTULO 01.04.01 NUCLI CENTRAL I FÁBRICA                                         

01.04.01.A   kg  Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, per

Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, perfils armats, xa-
pes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra, per a sustentació de
forjat de xapa col·laborant. Inclou pintat a taller d'una mà de pintura anticorro-
sió. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta
resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancorat-
ge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars
d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)

Pilars metàl·lics HEB 100

P1 P6 P7 P12 4 20,400 3,170 258,672

P10 P11 2 20,400 3,140 128,112

Pilars metàl·lics HEB 140

PSot: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 3,040 614,688

PBaixa: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 4,480 905,856

PPcpal: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 3,810 770,382

P1a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 3,620 731,964

P2a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 3,290 665,238

P3a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 3,120 630,864

P4a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 2,990 604,578

PCob: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 2,030 410,466

5.720,820 1,71 9.782,60

01.04.01.B   kg  Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats

Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs,
muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra, per a sustentació de forjat de xa-
pa col·laborant. Inclou pintat a taller d'una mà de pintura anticorrosió. Inclou
part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistèn-
cia i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'in-
clou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·lo-
cació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'ele-
vació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines
i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correc-
ta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)

Bigues IPN 200

PSot: P1 a P6 1 1,710 26,300 44,973

PSot: P7 a P12 1 1,710 26,300 44,973

PSot: P10 a P11 1 2,500 26,300 65,750

PSot a PCob: P2 a P4 8 2,500 26,300 526,000

PSot a PCob: P4 a P8 7 2,500 26,300 460,250

PSot a pCob: P3 a P5 8 2,500 26,300 526,000

PSot a PCob: P5 a P9 7 2,500 26,300 460,250

2.128,196 1,68 3.575,37

01.04.01.C   kg  Acer S 275 JR, per a escales, en perfils laminats, perfils armat

Acer S 275 JR, per a escales, en perfils laminats, perfils armats, xapes i
tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou pintat a taller d'una
mà de pintura anticorrosió. Inclou part proporcional de soldadures, prepara-
ció prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió,
de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessa-
ris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans au-
xiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons per-
fil teòric)

Escala PBaixa

Calaix metàl·lic 2 0,800 11,890 19,024

L-150 2 0,300 14,560 8,736

UPN-120 2 4,700 19,400 182,360

HEB 140 2 1,400 33,700 94,360

304,480 1,94 590,69
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01.04.01.D   m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer 

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de segu-
retat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments ne-
cessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mit-
jans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.

Pilars metàl·lics HEB 100

P1 P6 P7 P12 4 1,000 3,170 12,680

P10 P11 2 1,000 3,140 6,280

Pilars metàl·lics HEB 140

PSot: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,040 21,888

PBaixa: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 4,480 32,256

PPcpal: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,810 27,432

P1a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,620 26,064

P2a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,290 23,688

P3a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,120 22,464

P4a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 2,990 21,528

PCob: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 2,030 14,616

Bigues IPN 200

PSot: P1 a P6 1 1,710 1,710

PSot: P7 a P12 1 1,710 1,710

PSot: P10 a P11 1 2,500 2,500

PSot a PCob: P2 a P4 8 2,500 20,000

PSot a PCob: P4 a P8 7 2,500 17,500

PSot a pCob: P3 a P5 8 2,500 20,000

PSot a PCob: P5 a P9 7 2,500 17,500

Escala PBaixa

Calaix metàl·lic 1 0,800 0,800

L-150 1 0,300 0,300

UPN-120 1 4,700 4,700

HEB 140 1 1,400 1,400

297,016 11,56 3.433,50

01.04.01.E   m2 Acer pintat de l'estructura, amb dues capes d'imprimació antioxi

Acer pintat de l'estructura, amb dues capes d'imprimació antioxidant de dife-
rent color (medit segons perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxi-
liars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, nete-
ja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura
amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Pilars metàl·lics HEB 100

P1 P6 P7 P12 4 1,000 3,170 12,680

P10 P11 2 1,000 3,140 6,280

Pilars metàl·lics HEB 140

PSot: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,040 21,888

PBaixa: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 4,480 32,256

PPcpal: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,810 27,432

P1a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,620 26,064

P2a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,290 23,688

P3a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,120 22,464

P4a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 2,990 21,528

PCob: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 2,030 14,616

Bigues IPN 200

PSot: P1 a P6 1 1,710 1,710

PSot: P7 a P12 1 1,710 1,710

PSot: P10 a P11 1 2,500 2,500

PSot a PCob: P2 a P4 8 2,500 20,000

PSot a PCob: P4 a P8 7 2,500 17,500

PSot a pCob: P3 a P5 8 2,500 20,000

PSot a PCob: P5 a P9 7 2,500 17,500

Escala PBaixa

Calaix metàl·lic 1 0,800 0,800

L-150 1 0,300 0,300

UPN-120 1 4,700 4,700

HEB 140 1 1,400 1,400
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297,016 12,43 3.691,91

01.04.01.F   m2 Aïllament ignífug d'espessor 3 cm de morter format per ciment i 

Aïllament ignífug d'espessor 3 cm de morter format per ciment i perlita amb
vermiculita, projectat sobre elements metàl·lics en xapes. S'inclou la dispo-
sició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bas-
tides i mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans au-
xiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Pilars metàl·lics HEB 100

P1 P6 P7 P12 4 1,000 3,170 12,680

P10 P11 2 1,000 3,140 6,280

Pilars metàl·lics HEB 140

PSot: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,040 21,888

PBaixa: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 4,480 32,256

PPcpal: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,810 27,432

P1a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,620 26,064

P2a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,290 23,688

P3a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 3,120 22,464

P4a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 2,990 21,528

PCob: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 1,200 2,030 14,616

Bigues IPN 200

PSot: P1 a P6 1 1,710 1,710

PSot: P7 a P12 1 1,710 1,710

PSot: P10 a P11 1 2,500 2,500

PSot a PCob: P2 a P4 8 2,500 20,000

PSot a PCob: P4 a P8 7 2,500 17,500

PSot a pCob: P3 a P5 8 2,500 20,000

PSot a PCob: P5 a P9 7 2,500 17,500

Escala PBaixa

Calaix metàl·lic 1 0,800 0,800

L-150 1 0,300 0,300

UPN-120 1 4,700 4,700

HEB 140 1 1,400 1,400

297,016 15,07 4.476,03

01.04.01.G   m2 Forjat xapa plegada col·laborant de cantell total 10            

Forjat format per xapa plegada col·laborant de cantell total 10 cm (6+4),  ti-
pus 'HAIRCOL 59 d'Europerfil' o similar, de  59 mm d'alçada i 0.75 mm de
gruix; amb una quantia aproximada de formigó H-25/B/10/IIa, de consistèn-
cia plàstica i tamany màxim de l'àrid de 10 mm, de 0,072 m3/m2; amb una
quantia d'acer B 500 S ò B 500 SD en barres corrugades de 8 kg/m2 (inclo-
ent part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció ne-
cessaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, muntatge per fases segons el procés
constructiu, apuntalament i fixació provisional durant el període de muntatge,
encofrat lateral de cèrcols i forats (escales i lluernaris), encavalcaments, re-
mats i execució de detalls específics segons els plànols i plecs de condi-
cions, realització d'inflexions, talls i ajustaments, col·locació de separadors,
abocat amb cubilot i/o bomba, vibratge mecànic i vigilància del formigó, for-
mació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indica-
cions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de tre-
ball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

Nucli Central

Replà plantes 7 5,000 2,080 72,800

Sala Maquines coberta 1 2,500 2,080 5,200

78,000 41,45 3.233,10

01.04.01.H   u   Subministre i col·locació de connector de fusió tipus Nelson 3/4

Subministre i col·locació de connector de fusió tipus Nelson 3/4, de 19 mm
de diàmetre, o equivalent, sobre perfil metàl·lic. S'inclou: disposició dels mit-
jans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastidies i apun-
talaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, taladre
previ de la xapa metàl·lica, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Badalot

114 114,000
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114,000 9,57 1.090,98

01.04.01.I   kg  Acer S 275 JR, per a obertures de fábrica ceràmica estructural  

Acer S 275 JR, per a onertures en parets de fàbrica ceràmica, en perfils la-
minats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a
l'obra. Inclou pintat a taller d'una mà de pintura anticorrosió. Inclou part pro-
porcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordi-
naris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: dispo-
sició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bas-
tides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i trans-
port, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execu-
ció dels treballs. (Medit segons perfil teòric)

PSoterrani

Sala Contadors HEB 120 1 0,900 28,700 25,830

PPcpal

Accés vivenda HEB 100 2 1,000 20,400 40,800

Trasters HEB 100 2 0,750 20,400 30,600

PPrimera

Accés vivenda HEB 140 2 1,000 33,700 67,400

PSegona

Accés vivenda HEB 120 2 1,000 28,700 57,400

PTercera

Accés vivenda HEB 120 2 1,000 28,700 57,400

PCuarta

Accés vivenda HEB 100 2 1,000 20,400 40,800

Accés terrassa HEB 120 2 1,500 28,700 86,100

406,330 1,94 788,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04.01 NUCLI CENTRAL I
FÁBRICA...................................................................

30.662,46

TOTAL CAPÍTULO 01.04  ESTRUCTURA METÀL.LICA................................................... 30.662,46
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CAPÍTULO 01.05  ESTRUCTURA EXISTENT                                            

01.05.01A    m   Perfileria MVV reforç forjats                                   

Suministre i col·locació de sistema de bigues metàl·liques MECANOVIGA
perfil MVV, amb xapa d'acer S235JR, zincat, segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça composta o simple, en perfils laminats en calent
sèrie omega, segons planols, treballat a taller i acabat de zinc, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols d'alta resisténcia. Inclou fixació mecanica
quan calqui mitjançant tacs Hilti, HIT-HY50 + HIT-AN-M10, segons determi-
nacions del projecte, amb tacs, cargols i volanderes d'acer inoxidable. In-
clouen carteles, peces auxiliars, mermes, elements per connexions als re-
colzaments de parets, daus de formigó i qualsevol element o treball neces-
sari per la correcta execució.

PSoterrani

Forjat tipus 8 24 3,500 84,000

Forjat tipus 1 55 2,700 148,500

Forjat tipus 4 50 3,400 170,000

Forjat tipus 12 18 4,870 87,660

PBaixa

Forjat tipus 8 24 3,500 84,000

Forjat tipus 1 55 2,700 148,500

Forjat tipus 4 50 3,400 170,000

Forjat tipus 12 18 4,870 87,660

PPrincipal

Forjat tipus 8 26 3,500 91,000

Forjat tipus 1 55 2,700 148,500

Forjat tipus 4 50 3,400 170,000

Forjat tipus 12 18 4,870 87,660

1.477,480 75,81 112.007,76

01.05.01B    m   Perfileria MVH reforç forjats                                   

Suministre i col·locació de sistema de bigues metàl·liques MECANOVIGA
perfil MVH, amb perfil d'acer S235JR, zincat, segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça composta o simple, en perfils laminats en calent
sèrie 2 UPN, segons planols, treballat a taller i acabat de zinc, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols d'alta resisténcia. Inclou fixació mecanica
quan calqui mitjançant tacs Hilti, HIT-HY50 + HIT-AN-M10, segons determi-
nacions del projecte, amb tacs, cargols i volanderes d'acer inoxidable. In-
clouen carteles, peces auxiliars, mermes, elements per connexions als re-
colzaments de parets, daus de formigó i qualsevol element o treball neces-
sari per la correcta execució.

PPrimera

Forjat tipus 9 26 3,810 99,060

Forjat tipus 3 32 2,850 91,200

Forjat tipus 4 8 3,400 27,200

Forjat tipus 11 18 4,520 81,360

Forjat tipus 14 14 6,400 89,600

Forjat tipus 9 24 3,810 91,440

Forjat tipus 1 4 2,700 10,800

PBaixa

Forjat tipus 9 26 3,810 99,060

Forjat tipus 3 32 2,850 91,200

Forjat tipus 4 8 3,400 27,200

Forjat tipus 11 18 4,520 81,360

Forjat tipus 14 14 6,400 89,600

Forjat tipus 9 24 3,810 91,440

Forjat tipus 1 4 2,700 10,800

PTercera

Forjat tipus 9 26 3,810 99,060

Forjat tipus 3 32 2,850 91,200

Forjat tipus 4 8 3,400 27,200

Forjat tipus 11 18 4,520 81,360

Forjat tipus 14 14 6,400 89,600

Forjat tipus 9 24 3,810 91,440

Forjat tipus 1 4 2,700 10,800

1.471,980 64,20 94.501,12
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01.05.02     kg  Perfieria anclatge a bigues metàl·liques                        

Suministre i col·locació de sistema de pletina metàl·lica, amb acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, per a bigues existents IPN col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols, per a recolzament dels perfils de reforç del sistema ME-
CANOVIGA quan no hi hagi paret sino biga metàl·lica. Inclou fixació mecani-
ca quan calqui mitjançant tacs Hilti, HIT-HY50 + HIT-AN-M10, segons deter-
minacions del projecte, amb tacs, cargols i volanderes d'acer inoxidable. In-
clouen carteles, peces auxiliars, mermes, elements per connexions als pi-
lars existents, recolzaments en parets, daus de formigó i qualsevol element
o treball necessari per la correcta execució.

Bigues metàl·liques PSoterrani

Jàsseres entre pilars 1 25,600 0,200 5,120

Bigues metàl·liques PBaixa

Jàsseres entre pilars 1 25,400 0,200 5,080

10,200 120,63 1.230,43

01.05.03     m2 Xapa compressio forjat existent fusta                           

Execució xapa de compressió per a sostre unidireccional existent de fusta,
mitjançant HA-25/F/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat amb cubilot, bomba o altres mitjans amb mallat de re-
partiment d'acer B500S de diámetre 5 15x15. Inclou execució de element
d'unió de la xapa de compressió a les biguetes existents, mitjançant línea
de connectors cargolats de ø12, cargolats a la biga de fusta cada 10 o 25
cm, segons detalls del projecte. Aquesta xapa anirà fixada a paret resistent
mitjançant perfil L 50.5 anclat mitjançant tac Hilti HIT-HY50 amb varillla
HIT-AN-M8 cada 40 cm i part proporcional de cercols, riostres, bigues, refor-
ços, de formigó armat o acer i repicats.

PSoterrani 1 338,620 338,620

PBaixa 1 368,730 368,730

PPcpal 1 352,450 352,450

PPrimera 1 274,180 274,180

PSegona 1 274,180 274,180

PTercera 1 274,180 274,180

1.882,340 18,18 34.220,94

01.05.04     kg  Estructura Escales                                              

Suministre i col·locació de sistema de bigues metàl·liques per escala, amb
acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
composta o simple, en tub laminat en calent o perfileria, segons planols, tre-
ballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols. Inclou fixació mecanica quan calqui mitjançant tacs
Hilti, HIT-HY50 + HIT-AN-M10, segons determinacions del projecte, amb
tacs, cargols i volanderes d'acer inoxidable. Inclouen carteles, peces auxi-
liars, mermes, elements per connexions als pilars existents, recolzaments
en parets, daus de formigó i qualsevol element o treball necessari per la co-
rrecta execució.

Escala PBaixa 2 14,500 29,000

Escala PSoterrani Local 1 2 12,000 24,000

53,000 42,36 2.245,08

01.05.05     ml  Planxa base escala                                              

Suministre i col·locació de planxa metál·lica de 8 mm de guix, estesa sobre
estructura de sustentació de l'escala per a encofrat de base. Per un ample
de 1 metre, soldada a la estructura de sustentació metàl·lica UPN. Inclou
dues capes de pintura antioxidant y qualsevol element de muntatge o
col·lcació necessari.

Escala P.Baixa 1 14,500 1,000 14,500

Escala P.Soterrani Local 1 2 12,000 0,800 19,200

33,700 17,17 578,63
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01.05.06     kg  Estructura Claraboya                                            

Suministre i col·locació de sistema de bigues metàl·liques per claraboya,
amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per pe-
ça composta o simple, en tub laminat en calent o perfileria, segons planols,
treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols. Inclou fixació mecanica quan calqui mitjançant tacs
Hilti, HIT-HY50 + HIT-AN-M10, segons determinacions del projecte, amb
tacs, cargols i volanderes d'acer inoxidable. Inclouen carteles, peces auxi-
liars, mermes, elements per connexions als pilars existents, recolzaments
en parets, daus de formigó i qualsevol element o treball necessari per la co-
rrecta execució.

UPN 100 Sostre Coberta 4 2,100 8,400

UPN 100 Sostre Coberta 4 2,500 10,000

18,400 40,25 740,60

01.05.07     m3 Recrescut per a forjats, amb formigó cel·lular en massa         

Recrescut per a formació de pendents, amb formigó cel·lular en masa, de
consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, de dimensions
segons plànols, acabat reglejat. Inclou part proporcional d'encofrat i forma-
ció de graons on sigui necessari. S'inclou: disposició dels mitjans de segu-
retat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments ne-
cessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mit-
jans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la uni-
tat d'obra acabada.

Rampa Vestíbul 1 5,000 1,100 5,500

Vestíbul Accés 1 3,500 2,300 8,050

13,550 67,38 913,00

01.05.08     m2 Reforç voladiu de façana                                        

Reforç de voladiu mitjançant execució de xapa de compressió per a sostre
de voladiu, mitjançant HA-25/F/12/IIa, de consistència tova i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, bomba o altres mitjans amb ar-
madura d'acer B500S de diámetre 16 c/15 cm, en sentit transversal i longitu-
dinal. Inclou execució de connexió de la xapa de compressió a les biguetes
existents, mitjançant línea de connectors cargolats de ø16, cargolats a la bi-
ga de fusta cada 10 o 25 cm.

Façana Pcpal 12 0,600 2,000 14,400

Façana Posterior 3 0,700 16,000 33,600

48,000 68,75 3.300,00

01.05.09     m2 Impermeabilització voladiu de façana                            

Impermeabilització de paraments horitzontals de balcons y altres elements
amb dues capes de impermeabilitzant elàstic armat amb fibra de vidre tipus
Imper-Fiber de la casa Eslo, col.locat segons especificacions de fabricant.
Instal·lada segons instruccions, sistemes i elements auxiliars recomants
pel fabricant, aquets inclosos.

Façana Pcpal 12 0,600 2,000 14,400

Façana Posterior 3 0,700 16,000 33,600

48,000 8,20 393,60

01.05.10     M2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mort.porós dren.,remol.+llisc

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior amb morter Draining de
drenatge i anti-condensació, mab àrid de sílice sobre mur de fàbrica, amb
un gruix de 20 mm acabat fi. Inclou rejuntat de paraments interior d'obra vista
amb morter Draining de drenatge i anti-condensació, amb àrid de sorra ren-
tada de riu, amb un gruix mínim de 18 mm. Tot segons plànols i detalls de
projecte, indicacions de DF, CTE i normativa vigent

Murs mamposteria 54 0,500 27,000

Fábrica 64 1,000 64,000

91,000 65,32 5.944,12
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01.05.11     M   Subministre i col.locació  tractament del nivell d'humitat      

Subministre i col.locació de conjunt de tractament del nivell d'humitat ca-
pil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de 30 cm de gruix, a
una cara, mitjançant electroòsmosi passiva i electroforesi amb formació de
barrera a la base del mur, amb  3 perforacions equidistants i perpendiculars
al mur, inclinades cap al interior, per metro, amb una fondària de 90% del
gruix del mur, col·locació d'elèctrodes, reblert de perforacions amb líquid i
morter de forèsi, connexió del circuit a elèctrodes i terminals, i col·locació de
preses de terra amb líquid conductor, connexió del circuit a preses de terra i
terminals. Inclou dispositius Mur-sec en número segons indicacions de DF,
disseny dels circuits estudiant la disposició òptima dels elèctrodes i preses
de terra per tal de maximitzar-ne l'eficàcia, calibració i lectura de la conducti-
vitat del mur deixant l'aparell en perfecte funcionament. Inclou aplicació d'una
emulsió de grafit seguint la línia que marquen els electrodes, i col.locació de
les preses de terra necessàries per a la cobertura de tota l'àrea d'asseca-
ment de la tècnica Mur-Sec. Tot segons plànols i detalls de projecte, indica-
cions de DF, CTE i normativa vigent

Façanes 1 16,000 16,000

Murs interiors 1 35,000 35,000

Subtotal 51,000 4.294,71

Mitjaneres 2 1,500 3,000

Murs mamposteria 2 1,500 3,000

Subtotal 6,000 505,26

57,000 84,21 4.799,97

01.05.12     pa  Consolidació juntes de morter mur mamposteria                   

Consolidació de les juntes de morter de murs de mamposteria amb produc-
tes d'injecció tipus TEGOKAVON amb capacitat suficient per penetrar a al pe-
dra i reaccionar quimicament amb l'aglomerant, restructurant-lo  i recuperant
la sevacohesió natural.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.200,00 1.200,00

01.05.13     pa  Reparació d'esquerdes i fissures                                

Aplicació de producte químic a base de resines epoxi sense disolvents del
tipus SIKDUR 1 de la marca comercial SIKA. Inclou treballs previs a la apli-
cació del producte com respallat de la superficie i sanejat dels panys de pa-
rets.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 654,36 654,36

01.05.14     pa  Tractament químic mur                                           

Tractament quimic del mur amb la solera per mitjà de barrera anti térmica a
partir d'injecció de termitzida d'alta fixació en la barrea perimetral del mur. In-
cloy perforacions, neteja de la superficie, y treballs pertinents per dur a terme
el tractament.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.435,00 1.435,00

01.05.15     pa  Tractament de la fusta de les viguetes dels forjats             

Tractament de la fusta de les viguetes dels forjats consistent en:
- Desbastat de les capes superficials de les viguetes de fusta (bernís, pintu-
res, capes degradades per l'atac xilòfag...)
- Tractament antixilòfag a definir per DF segons la idoneitat de un estudi
més profund sobre les plagues que afecten l'estructura.
- Impregnació superficial a base d'oli i aigua amb disolvent orgànic de la fus-
ta.
- Preparació de viguetes amb ventilació suficient i correcta respiració
d'aquestes.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 2.980,00 2.980,00
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01.05.16     pa  Reforç dels caps de la secció de la fusta                       

Treballs consistentes en la reconstrucció de la secció dels caps de les vi-
guetes de fusta que s'han perdut per l'afectació de  l'activitat xilòfaga, consis-
tent en l'apuntal·lament dels forjats en la zona a intervenir, l'encofrat lateral
amb tabiques i lla eliminació de la fusta afectada, perforacions laterals en
direcció a les fibres de la fusta, aplicació de barres de fibra de vidre incrusta-
des en les perforacions i reomplert de resines. Inclou tots el mecanismes
auxiliars i productes per dur a terme la reparació totalment acabada.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 3.654,89 3.654,89

TOTAL CAPÍTULO 01.05  ESTRUCTURA EXISTENT....................................................... 270.799,50
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CAPÍTULO 01.06  ESTRUCTURA DE FÀBRICA                                          

SUBCAPÍTULO 01.05.01  ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE CERÀMICA                              

01.05.01.A   m3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x1

Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x7.5 cm
i una resistència a compressió de 20 N/mm2, per a revestir, col·locat amb
morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y protecció reglamen-
taris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'ei-
nes i mitjans auxiliars a l'obra, manteniment del grau d'humitat idoni per les
peces a col·locar, execució de l'element segons aparell, realització de lliga-
dures, peces especials, juntes de dilatació i constructives, remats de coro-
nació segons indicacions del projecte, formació de cantonades, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
deixar la unitat d'obra acabada.

PSoterrani

Recrescut Posterior 3 5,000 3,040 45,600

Paret Ascensor 1 2,450 3,040 7,448

PBaixa

Divisoria locals 1 10,200 4,480 45,696

Tapiat Portes 1 1,000 2,200 2,200

Nucli central 1 2,100 4,480 9,408

PPrincipal

Sala Estar Posterior 2 2,500 3,810 19,050

Tapiat Porta Passadís 8 0,900 2,200 15,840

Tapiat Porta Entrada 2 0,900 2,200 3,960

Tapiat Finestra Pati 2 0,750 1,100 1,650

PPrimera

Sala Estar Posterior 2 2,500 3,620 18,100

Tapiat Porta Passadís 8 0,900 2,200 15,840

Tapiat Porta Entrada 2 0,900 2,200 3,960

Tapiat Finestra Pati 2 0,750 1,100 1,650

PSegona

Sala Estar Posterior 2 2,500 3,290 16,450

Tapiat Porta Passadís 8 0,900 2,200 15,840

Tapiat Porta Entrada 2 0,900 2,200 3,960

Tapiat Finestra Pati 2 0,750 1,100 1,650

PTercera

Sala Estar Posterior 2 2,500 3,290 16,450

Tapiat Porta Passadís 8 0,900 2,200 15,840

Tapiat Porta Entrada 2 0,900 2,200 3,960

Tapiat Finestra Pati 2 0,750 1,100 1,650

Cuart màquines coberta 1 10,200 2,100 21,420

287,622 84,98 24.442,12

01.05.01.B   m2 Llindes i obertures parets i finestres                          

Execució de obertura en paret, de qualsevol material de 15 a 40 cm de gruix,
segons les instruccions de projecte. Inclou formació de daus de formigó per
recolzament, obertura de paret i enderroc de l'obertura, execució de sistema
d'estintolament del forat, col·locació de biga/bigues metàl·lica segons indi-
cacions del projecte i posterior desmuntatge i retacat dels elements. In-
clouen carteles, peces auxiliars, mermes, elements per connexions als pi-
lars existents, recolzaments en parets, daus de formigó i qualsevol element
o treball necessari per la correcta execució.

PSoterrani

Sala Contadors HEB 120 1 0,900 0,200 0,180

PPcpal

Accés vivenda HEB 100 2 1,000 0,200 0,400

Trasters HEB 100 2 0,750 0,200 0,300

PPrimera

Accés vivenda HEB 140 2 1,000 0,200 0,400

PSegona

Accés vivenda HEB 120 2 1,000 0,200 0,400

PTercera

Accés vivenda HEB 120 2 1,000 0,200 0,400

PCuarta

Accés vivenda HEB 100 2 1,000 0,200 0,400

Accés terrassa HEB 120 2 1,500 0,200 0,600
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3,080 68,58 211,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05.01  ESTRUCTURA DE
FÀBRICA DE CERÀMICA...........................................

24.653,35

TOTAL CAPÍTULO 01.06  ESTRUCTURA DE FÀBRICA................................................... 24.653,35
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CAPÍTULO 01.07  COBERTA                                                        

01.07.01     m2 Lamina impermeabilizante LBM(SBS)-40-FP                         

Suministre i col.locació de lamina impermeabilitzant bituminosa al forjat de
planta cuarta, de superficie no protegida de 4.0 Kg/m2, tipus
LBM(SBS)-40-FP de la casa Danosa. Composada per una armadura de fiel-
tre de poliester no teixit de 130 g/m2. Instal·lada segons instruccions, siste-
mes i elements auxiliars recomants pel fabricant, aquets inclosos.

Coberta general edifici 1 215,330 215,330

215,330 9,42 2.028,41

01.07.02     m2 Aillament termic e=6cm roofmate                                 

Subministre i col.locació d'aillament termic per coberta plana "catalana" ti-
pus Roofmate SL de la casa Texsa, mitjançant 2 planxes rigides d'escuma
de poliestire extruit (30+30mm) amb estructura de celul.la tancada de 30mm
de gruix cada planxa amb una conductivitat termica de 0.030 kcal/h.m.ºC
amb una densitat minima de 35 Kg/m3, resistència a compressió 300 kPa,
amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades amb adhesiu de for-
mulació específica entre llistons de suport de la coberta.

Coberta general edifici 1 215,330 215,330

215,330 8,33 1.793,70

01.07.03     m2 Reposició coberta ventilada catalana                            

Reconstrucció de la coberta "catalana" mitjançant elements de sustentació
de la cambra ventilada sota paviment a partir d'una estructura de llistons de
fusta 10x10 cm de pi cuperitzat, col·locats cada 50 cm i fixats mecànicament
al forjat de viguetes metàl·liques, taulers de DM hidròfug de 22 mm de gruix,
fixat mecànicament als llistons y tauler de rasilla amb capa de comrpesió de
morter de ciment, doblegat amb llàmina de cautxú i "baldosín" ceràmic
d'acabat de coberta amb una aplicació de impregnació de zinc.Inclou pp de
remats de perímetre i peces especials d'encontre, mimvells etc.. tot inclòs
segons projecte i directrius de la DF.

coberta escala 1 280,000 280,000

280,000 84,17 23.567,60

01.05.09     m2 Impermeabilització voladiu de façana                            

Impermeabilització de paraments horitzontals de balcons y altres elements
amb dues capes de impermeabilitzant elàstic armat amb fibra de vidre tipus
Imper-Fiber de la casa Eslo, col.locat segons especificacions de fabricant.
Instal·lada segons instruccions, sistemes i elements auxiliars recomants
pel fabricant, aquets inclosos.

Coberta planta primera 1 80,000 80,000

80,000 8,20 656,00

01.07.05     m2 Lluernari alumini PR200                                         

Suministre i col·locació de lluernari d'alumini amb el sistema PR 200 de la
casa Reynaers per cobertes acristalades, serie funcional, amb vidre de se-
guretat stadip 4+4 amb butiral transparent, amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanquitat, col·locat segons isnstruccions del fabricant.

LLuernari nucli central 2 1,000 1,000 2,000

2,000 3,00 6,00

01.07.06     * m2 Bancada AA                                                      

Bancada per a suportar plaques solars o altres elements d'instal·lacions,
formada amb solera de formigó HA-20/B/20/IIa de gruix 10 cm, armada amb
malla electrosoldad 15x15 cm de 6 mm de diàmetre, i amb capa inferior d'aï-
llament acústic de llana de roca de 40mm de gruix amb una conductivitat ter-
mica de 0.030 kcal/h.m.ºC amb una densitat minima de 35 Kg/m3, resistèn-
cia a compressió 300 kPa, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.lo-
cades amb adhesiu de formulació específica, sobre formació de coberta
"catalana".

Bancada plaques 1 16,000 1,000 16,000

Bancada plaques 1 3,000 1,000 3,000

19,000 37,83 718,77
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01.07.07     ud  Bunera sifònica                                                 

Bunera sifònica amb cos d'acer inoxidable de la casa Jimten de roseta per-
forada d'acer inoxidable de 250x250 mm i de descàrrega vertical de 110 mm
de diàmetre, col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165l.

Coberta 8 8,000

8,000 16,54 132,32

TOTAL CAPÍTULO 01.07  COBERTA.............................................................................. 28.902,80
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CAPÍTULO 01.08  DIVISIONS INTERIORS                                            

01.08.01     m2 trasdossat de façana pladur                                     

Envà per aplacat d'intradós de plaques de guix laminat sobre perfileria de
planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col.locats
cada 40 cm, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre (MW) de
50 mm de gruix i <= 0,035 W/mK resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, aplacat
amb dues plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, fixades mecànica-
ment.
Inclou subministre i col.lcació de perfil de xapa plegada amb angle segons
inclinació de façana, de 3 mm de gruix galvanitzada, colocada inferior i supe-
rior.

planta principal

Façana Principal 1 13,750 3,810 52,388

Façana Posterior 1 14,620 3,810 55,702

Patis 2 8,000 3,810 60,960

planta Primera

Façana Principal 1 13,750 3,620 49,775

Façana Posterior 1 14,620 3,620 52,924

Patis 2 8,000 3,620 57,920

planta Segona

Façana Principal 1 13,750 3,290 45,238

Façana Posterior 1 14,620 3,290 48,100

Patis 2 8,000 3,290 52,640

planta Tercera

Façana Principal 1 13,750 3,120 42,900

Façana Posterior 1 14,620 3,120 45,614

Patis 2 8,000 3,120 49,920

planta Cuarta

Façana Principal 1 13,750 2,500 34,375

Façana Posterior 1 14,620 2,500 36,550

Patis 2 8,000 2,500 40,000

725,006 43,04 31.204,26

01.08.02     m   Caixó per revestir pilars                                       

Caixó vertical o horitzontal, per revestir caixons, pilars o altres elements de
fábrica ceràmica, amb plaques de guix laminat sobre perfileria de planxa
d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm. d'amplària, col.locats cada
40 cm., i aplacat amb doble placa de guix laminat de 13 mm. de gruix fixada
mecànicament, d'un desenvolupament màxim de 150 cm.

PSoterrani fundició 15 3,040 0,800 36,480

PBaixa elements cerámics 10 4,480 0,800 35,840

Pilars metàl·lics HEB 100

P1 P6 P7 P12 4 20,400 0,400 32,640

P10 P11 2 20,400 0,400 16,320

Pilars metàl·lics HEB 140

PSot: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 0,600 121,320

PBaixa: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 0,600 121,320

PPcpal: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 0,600 121,320

P1a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 0,600 121,320

P2a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 0,600 121,320

P3a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 0,600 121,320

P4a: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 0,600 121,320

PCob: P2 P3 P4 P5 P8 P9 6 33,700 0,600 121,320

1.091,840 34,63 37.810,42

01.08.03     m   Caixó de pladur remat finestres                                 

Caixó vertical o horitzontal, pel remat de finestres, amb plaques de guix lami-
nat sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85
mm. d'amplària, col.locats cada 40 cm., i aplacat amb doble placa de guix la-
minat de 13 mm. de gruix fixada mecànicament, d'un desenvolupament mà-
xim de 50 cm.

Finestres Façanes 20 1,200 24,000

Finestres Patis 40 1,000 40,000

64,000 19,73 1.262,72
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01.08.04     m2 Envà cartró-guix interior habitatge. Tipus 1                    

Envà plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
muntants verticals de 46x36 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals
de 48x30 mm, aillament amb plaques semirígides de llana de roca de 50
mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de cartró-guix de 13 mm
de gruix fixats mecànicament, inclou banda elàstica de recolzament de per-
fils inferiors i superiors, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes,
tractament de forats, embocadures, replanteig auxiliar, pas d´instal.lacions,
neteja, tractament de juntes: empastat,  col·locació i planxat de cinta, tapat
de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició
del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar. Acompliran la normativa
acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en
estances de diferent ús. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans
de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

planta principal

habitatge A 1 16,750 3,810 63,818

habitatge B 1 15,950 3,810 60,770

habitatge C 1 15,950 3,810 60,770

habitatge D 1 16,750 3,810 63,818

planta primera

habitatge A 1 16,750 3,620 60,635

habitatge B 1 15,950 3,620 57,739

habitatge C 1 15,950 3,620 57,739

habitatge D 1 16,750 3,620 60,635

planta segona

habitatge A 1 16,750 3,290 55,108

habitatge B 1 15,950 3,290 52,476

habitatge C 1 15,950 3,290 52,476

habitatge D 1 6,750 3,290 22,208

planta tercera

habitatge A 1 16,750 3,120 52,260

habitatge B 1 15,950 3,120 49,764

habitatge C 1 15,950 3,120 49,764

habitatge D 1 6,750 3,120 21,060

planta quarta

habitatge A 1 24,350 2,500 60,875

habitatge B 1 23,650 2,500 59,125

961,040 34,35 33.011,72

01.08.05     m2 Envà cartró-guix separació habitatges. Tipus 2                  

Envà plaques cartró-guix, amb doble perfileria de planxa d'acer galvanitzat
amb muntants verticals de 46x36 mm col.locats cada 60 cm i perfils horit-
zontals de 48x30 mm, doble aïllament amb plaques semirígides de llana de
roca de 50 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb dues placa de car-
tró-guix de 13 mm de gruix fixats mecànicament i placa de 0.6mm d'acer gal-
vanitzat col.locada a l'interior per a separació d'habitatges, inclou la banda
elàstica de recolzament de perfils  inferiors i superiors, cargols, fixacions,
perfils de cantonades i arestes, tractament de forats, embocadures, replan-
teig auxiliar, pas d´instal.lacions, neteja, tractament de juntes: empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat
de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit
per a pintar. Complirà un aïllament a soroll aeri major de 48dB(A) i una
>EI-60. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50%
entre 4 i 8m2

Planta Principal 2 4,750 3,810 36,195

Planta Primera 2 4,750 3,620 34,390

Planta Segona 2 4,750 3,290 31,255

Planta Tercera 2 4,750 3,290 31,255

Planta Cuarta 1 10,250 2,500 25,625

158,720 66,20 10.507,26

01.08.06     m2 Increment placa hidròfuga                                       

Increment pel subministre de l'ultima placa d'un envà de guix laminat, amb
protecció hidròfuga per a banys i cuines.

Planta Pcpal

Cuina 4 4,500 3,810 68,580

Bany 4 4,250 3,810 64,770

Planta Primera

21 de marzo de 2011 Página 24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRAFALGAR 11                                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cuina 4 4,500 3,620 65,160

Bany 4 4,250 3,620 61,540

Planta Segona

Cuina 4 4,500 3,290 59,220

Bany 4 4,250 3,290 55,930

Planta Tercera

Cuina 4 4,500 3,120 56,160

Bany 4 4,250 3,120 53,040

Planta Cuarta

Cuina 2 5,050 2,500 25,250

Bany 1 2 4,250 2,500 21,250

bany 2 2 3,950 2,500 19,750

550,650 0,48 264,31

01.08.07     m   Xemeneia ventil.ceràm shunt                                     

Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal tipus shunt i un
de tipus secundari, col·locats amb morter ciment M 7,5, inclòs les peces de
derivació, l'aspirador estàtic complert, treballs d'ajust dels elements a l'es-
tructura i les reixetes de ventilació dels banys.

Planta Pcpal 4 3,810 15,240

Planta Primera 4 3,620 14,480

Planta Segona 4 3,290 13,160

Planta tercera 4 3,120 12,480

Derivació horizontal 2 4,000 8,000

Planta Cuarta 4 2,500 10,000

Planta Coberta 4 2,500 10,000

83,360 0,00 0,00

01.08.08     m   Segellat junt obra 40mmx30mm massilla SIKAFLEX                  

Segellat de junt de dilatació amb massilla elàstica de poliuretà monocom-
ponent de baix mòdul i polimerització accelerada tipus Sikaflex Pro 2 HP de
la casa Sika per reomplert de fissures i esquerdes de menor grau a les pa-
rets existents. Inclou instal·lacio cordó de fons d´escuma de poliureta.

Previsió 1 20,500 20,500

20,500 0,00 0,00

01.08.09     m2 Paret tancament i divisòria inteior totxana 10 cm               

Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100
mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2, inclòs la travada de parets amb connec-
tors de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z; inclou p/p de replan-
teig, banda de poliestirè expandit de 5 mm de gruix a l'arrancada de la paret i
remat superior contra el forjat amb escuma de poliuretà, col·locació i aplo-
mat de premarcs de finestres y portes, el sistema de bastides que calgui, la
neteja final i l'ajust de peces per rebre els mecanismes elèctrics o similars.

Locals PBaixa

Banys 1 i 2 1 12,200 4,480 54,656

Banys adaptats 1 2,300 4,480 10,304

Off ice 1 5,100 4,480 22,848

Particions interiors 1 36,600 4,480 163,968

Trasters P.Soterrani

Divisions trasters 23 3,650 3,040 255,208

Cuarts tècnics 3 3,120 3,040 28,454

535,438 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01.08  DIVISIONS INTERIORS .......................................................... 114.060,69
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CAPÍTULO 01.09  FUSTERIA EXTERIOR                                              

01.09.01     u   V-2. Finestra Velux 2 1 fulla                                   

V-2. Subministre i col.locació de finestra VELUX model GGL P08 3073 (pen-
dent 15º a 90º), d'un sol full d'accionament giratori manual, de fusta per la
cara interior i de fusta revestida amb alumini de color a escollir per la D.F.
per l'exterior, de mides totals70x100 cm, amb solució específica per ventila-
ció. S'inclou el vidre climalit 3+3/14/4 mm., així com el premarc, tapajunts, fe-
rratges, mecanismes, i la p.p. de xapes pel remat de la carpinteria i l'acabat
segellat perimetral de tota la fusteria amb espumes de poliuretà i masilla
acrílica. inclou bastiment amb caixa de persiana, amb persiana enrotllable
d'alumini color RAL standar a escollir, del la casa Grachermetic tipus Super-
gradhermetic amb aïllament tèrmic, automatisme manual per a persiana en-
rotllable, guia per a persianes de material d'alumini i els massillats perime-
trals i tots els elements necessaris per deixar acabada aquesta unitat
d'obra.

PSoterrani

Magatzem L.2 1 1,000

Planta Cuarta

Cuines 2 2,000

Traster 2 2,000

5,000 332,63 1.663,15

01.09.02     u   V-3. Finestra Velux 3 1 fulla+fixe                              

V-3. Subministre i col.locació de finestra VELUX model GGL F06 3073 (pen-
dent 15º a 90º), d'un sol full d'accionament giratori manual i vidre fixe, de fus-
ta per la cara interior i de fusta revestida amb alumini de color a escollir per
la D.F. per l'exterior, de mides totals 120x100 cm., amb solució específica
per ventilació. S'inclou el vidre climalit 3+3/14/4 mm., així com el premarc, ta-
pajunts, ferratges, mecanismes, i la p.p. de xapes pel remat de la carpinteria
i l'acabat segellat perimetral de tota la fusteria amb espumes de poliuretà i
masilla acrílica. Segons plànol detall.  inclou bastiment amb caixa de persia-
na, amb persiana enrotllable d'alumini color RAL standar a escollir, del la
casa Grachermetic tipus Supergradhermetic amb aïllament tèrmic, automa-
tisme manual per a persiana enrotllable, guia per a persianes de material
d'alumini i els massillats perimetrals i tots els elements necessaris per dei-
xar acabada aquesta unitat d'obra.

Planta principal

habitació 1 4 4,000

Planta cuarta

Bany 2 2,000

Cuina 2 2,000

8,000 359,66 2.877,28

01.09.03     u   V-4. Finestra Velux 4 2 fulles                                  

V-4. Subministre i col.locació de finestra VELUX model GGL F06 4074 (pen-
dent 15º a 90º), de dos fulles d'accionament giratori manual, de fusta per la
cara interior i de fusta revestida amb alumini de color a escollir per la D.F.
per l'exterior, de mides totals 180x100 cm., amb solució específica per venti-
lació. S'inclou el vidre climalit 3+3/14/4 mm., així com el premarc, tapajunts,
ferratges, mecanismes, i la p.p. de xapes pel remat de la carpinteria i l'aca-
bat segellat perimetral de tota la fusteria amb espumes de poliuretà i masi-
lla acrílica. inclou bastiment amb caixa de persiana, amb persiana enrotlla-
ble d'alumini color RAL standar a escollir, del la casa Grachermetic tipus Su-
pergradhermetic amb aïllament tèrmic, automatisme manual per a persiana
enrotllable, guia per a persianes de material d'alumini i els massillats peri-
metrals i tots els elements necessaris per deixar acabada aquesta unitat
d'obra.

Planta Soterrani

Magatzem local 1 1 1,000

Planta Cuarta

Trasters 2 2,000

Planta pcpal

Cuines 4 4,000

7,000 359,66 2.517,62

01.09.04     u   Cerco estanqueitat per V-2                                      

Subministre i col.locació de cerco d'estanqueitat per finestra VELUX de mi-
des 70x100 cm.

PSoterrani
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Magatzem L.2 1 1,000

Planta Cuarta

Cuines 2 2,000

Traster 2 2,000

5,000 47,92 239,60

01.09.05     u   Cerco estanqueitat per V-3                                      

Subministre i col.locació de cerco d'estanqueitat per finestra VELUX de mi-
des 120x100 cm.

Planta principal

habitació 1 4 4,000

Planta cuarta

Bany 2 2,000

Cuina 2 2,000

8,000 68,75 550,00

01.09.06     u   Cerco estanqueitat per V-4                                      

Subministre i col.locació de cerco d'estanqueitat per finestra VELUX de mi-
des 180x100 cm.

Planta Soterrani

Magatzem local 1 1 1,000

Planta Cuarta

Trasters 2 2,000

Planta pcpal

Cuines 4 4,000

7,000 43,03 301,21

01.09.07     u   Cortina d'enfoscament DKL V-2                                   

Subministre i col.locació de cortina d'enfosquiment interior manual, model
DKL P08, de la casa VELUX, de color a escollir per la D.F., completament
instal.lada.

PSoterrani

Magatzem L.2 1 1,000

Planta Cuarta

Cuines 2 2,000

Traster 2 2,000

5,000 127,88 639,40

01.09.08     u   Cortina d'enfoscament DKL V-3                                   

Subministre i col.locació de cortina d'enfosquiment interior manual, model
DKL P34, de la casa VELUX, de color a escollir per la D.F., completament
instal.lada.

Planta principal

habitació 1 4 4,000

Planta cuarta

Bany 2 2,000

Cuina 2 2,000

8,000 111,83 894,64

01.09.09     u   Cortina d'enfoscament DKL V-4                                   

Subministre i col.locació de cortina d'enfosquiment interior manual, model
DKL F06, de la casa VELUX, de color a escollir per la D.F., completament
instal.lada.

Planta Soterrani

Magatzem local 1 1 1,000

Planta Cuarta

Trasters 2 2,000

Planta pcpal

Cuines 4 4,000

7,000 104,82 733,74
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01.09.10     u   Balconera B-2 1 fulla+fixe                                      

Subministre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de color a escollir per la
D.F., amb classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, de la casa TECHNAL o similar, formada per una fulla d'accionament
abatible+fixe, de mides totals 120x210 cm., i amb solució específica per ven-
tilació. S'inclou el premarc d'alumini, tapajunts, ferratges, mecanismes, la
p.p. de xapes pel remat de la carpinteria i l'acabat segellat perimetral de tota
la fusteria amb espumes de poliuretà i masilla acrílica. inclou bastiment
amb caixa de persiana, amb persiana enrotllable d'alumini color RAL stan-
dar a escollir, del la casa Grachermetic tipus Supergradhermetic amb aïlla-
ment tèrmic, automatisme manual per a persiana enrotllable, guia per a per-
sianes de material d'alumini i els massillats perimetrals i tots els elements
necessaris per deixar acabada aquesta unitat d'obra.

0,000 2.100,50 0,00

01.09.11     u   Balconera B-3 2 fulles corred.                                  

Subministre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de color a escollir per la
D.F., amb classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, de la casa TECHNAL o similar, formada per dues fulles d'acciona-
ment corredís, de mides totals 150x210 cm., i amb solució específica per
ventilació. S'inclou el premarc d'alumini, tapajunts, ferratges, mecanismes,
la p.p. de xapes pel remat de la carpinteria i l'acabat segellat perimetral de
tota la fusteria amb espumes de poliuretà i masilla acrílica.  inclou basti-
ment amb caixa de persiana, amb persiana enrotllable d'alumini color RAL
standar a escollir, del la casa Grachermetic tipus Supergradhermetic amb
aïllament tèrmic, automatisme manual per a persiana enrotllable, guia per a
persianes de material d'alumini i els massillats perimetrals i tots els ele-
ments necessaris per deixar acabada aquesta unitat d'obra.

Planta principal

Sala Estar 4 4,000

habitació 2 4 4,000

Planta Tipus

Sala Estar 12 12,000

habitació 2 12 12,000

Planta Cuarta

habitació 3 2 2,000

habitació 2 2 2,000

Accés Terrassa 2 2,000

38,000 2.172,01 82.536,38

01.09.12     u   Reixa vent. mort.ciment 50cm P.Soterrani                        

Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col.locada amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, enderroc i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

REIXES VENTILACIÓ
CONTADORS GAS

1 4,000 4,000

REIXES VENTILACIÓ
ELECTRICITAT

1 3,000 3,000

7,000 29,79 208,53

01.10.07     u   EI12-60-C5 1m. Porta acer 1bat.100x215 cm                       

EI12-60-C5. Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent per a una llum de
100x210 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer galvanitzades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada. S'inclou el pany de cop i clau,
ferratges i tots els seus mecanismes per deixar-la acabada.

Sortida Coberta 1 1,000

Sala Màq.Ascensor+Solar 1 1,000

2,000 150,25 300,50

01.09.14     m2 Vidre aïllant llamin.segur.incol.doble g=6+6mm+cam.aire 6mm     

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, de 6+6 mm i 6+6 mm de gruix, i
cambra d'aire de 6 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alu-
mini.
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Planta principal

Sala Estar 4 1,500 2,100 12,600

habitació 2 4 1,500 2,100 12,600

Planta Tipus

Sala Estar 12 1,500 2,100 37,800

habitació 2 12 1,500 2,100 37,800

Planta Cuarta

habitació 3 2 1,500 2,100 6,300

habitació 2 2 1,500 2,100 6,300

Accés terrassa 2 1,500 2,100 6,300

119,700 131,07 15.689,08

01.09.15     m2 Revestiment vertical formica                                    

Aplacat vertical de tauler de fusta de DM de 12 mm. de gruix xapats amb for-
mica, de color a escollir per la D.F., i col.locats dintre guies d'alumini, amb fi-
xacions mecàniques. Tot inclòs segons detall de projecte, laterals de fuste-
ries TCU2-3-4-5

Planta principal

Sala Estar 4 1,500 0,250 1,500

habitació 2 4 1,500 0,250 1,500

Planta Tipus

Sala Estar 12 1,500 0,250 4,500

habitació 2 12 1,500 0,250 4,500

Planta Cuarta

habitació 3 2 1,500 0,250 0,750

habitació 2 2 1,500 0,250 0,750

Accés terrassa 2 1,500 0,250 0,750

14,250 34,15 486,64

01.09.16     m2 Aïll.feltre LV,g=12mm,res.tèrmica>=0,35m2K/W,tel vidre prot.elàs

Aïllament amb feltres de llana de vidre (MW) UNE-EN 13162, de gruix 12
mm, resistència tèrmica >=0,35 m2K/W, amb tel de vidre i protecció elàstica,
col.locat amb fixacions mecàniques

Previsió 1 50,000 50,000

50,000 6,07 303,50

01.09.17     m2 PE-1 Porta accés a locals vidre+marc acer inox.                 

Subministre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de color a escollir per la
D.F., amb classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, de la casa TECHNAL o similar, formada per una fulles abatible, de
mides totals 200x210 cm., i porta de vidre de 90 cm. S'inclou el premarc
d'alumini, tapajunts, ferratges, mecanismes, la p.p. de xapes pel remat de la
carpinteria i l'acabat segellat perimetral de tota la fusteria amb espumes de
poliuretà i masilla acrílica.  inclou bastiment amb caixa de persiana, amb
persiana enrotllable d'alumini color RAL standar a escollir, del la casa Gra-
chermetic tipus Supergradhermetic amb aïllament tèrmic, automatisme ma-
nual per a persiana enrotllable, guia per a persianes de material d'alumini i
els massillats perimetrals i tots els elements necessaris per deixar acaba-
da aquesta unitat d'obra.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 423,65 847,30

TOTAL CAPÍTULO 01.09  FUSTERIA EXTERIOR............................................................ 110.788,57
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CAPÍTULO 01.10  FUSTERIA INTERIOR                                              

01.10.01     u   P1-d Porta de seguretat d'entrada 82,5x210                      

Subministre i col.locació de porta de seguretat d'entrada habitatge (porta
blindada), d'un sol full d'accionament practicable, de fusta d'auró per enver-
nissar, de mides del full de 82,5x210 cm. i d'un gruix de 45 mm., amb marc
3/4 sistema monobloc i maneta d'alumini de la casa Ocariz model 1987 (ref
41.3427.3). S'inclou el pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'an-
coratge, espiell i tirador, ferratges, topatge adhesiu, així com tots els seus
mecanismes per deixar-la acabada. La porta haurá de garantitzar una resis-
téncia mínima al foc de C12-60

PP HABITATGE 1 1 1,000

PP HABITATGE 2 1 1,000

PP HABITATGE 3 1 1,000

PP HABITATGE 4 1 1,000

P1 HABITATGE 1 1 1,000

P1 HABITATGE 2 1 1,000

P1 HABITATGE 3 1 1,000

P1 HABITATGE 4 1 1,000

P2 HABITATGE 1 1 1,000

P2 HABITATGE 2 1 1,000

P2 HABITATGE 3 1 1,000

P2 HABITATGE 4 1 1,000

P3 HABITATGE 1 1 1,000

P3 HABITATGE 2 1 1,000

P3 HABITATGE 3 1 1,000

P3 HABITATGE 4 1 1,000

P4 HABITATGE 1 1 1,000

P4 HABITATGE 2 1 1,000

18,000 507,54 9.135,72

01.10.02     u   P2-d Porta interior DM lacat 72,5x210                           

Subministre i col.locació de porta interior practicable d'un sol full, de DM per
pintar, amb doble placa de 6 mm. de gruix sobre estructura de pi de 2,4x3
xm., de mides del full de 72,5x210 cm., i d'un gruix de 36 mm., amb batents
de fins a 10 cm. i tapetes del mateix material, amb marc per paret de pladur
de 10 cm. i maneta d'alumini de la casa Ocariz model 1987 (ref. 41.3427.3).
S'inclou el pany de cop, ferratges, topatge adhesiu, així com tots els seus
mecanismes per deixar-la acabada. Segons plànol detall. (PF01)

PBAIXA LOCALS 5 5,000

PP HABITATGE 1 2 2,000

PP HABITATGE 2 2 2,000

PP HABITATGE 3 2 2,000

PP HABITATGE 4 2 2,000

P1 HABITATGE 1 2 2,000

P1 HABITATGE 2 2 2,000

P1 HABITATGE 3 2 2,000

P1 HABITATGE 4 2 2,000

P2 HABITATGE 1 2 2,000

P2 HABITATGE 2 2 2,000

P2 HABITATGE 3 2 2,000

P2 HABITATGE 4 2 2,000

P3 HABITATGE 1 2 2,000

P3 HABITATGE 2 2 2,000

P3 HABITATGE 3 2 2,000

P3 HABITATGE 4 2 2,000

P4 HABITATGE 1 6 6,000

P4 HABITATGE 2 6 6,000

49,000 318,00 15.582,00
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01.10.03     u   P2-e Porta interior DM lacat 80x210                             

Subministre i col.locació de porta interior practicable d'un sol full, de DM per
pintar, amb doble placa de 6 mm. de gruix sobre estructura de pi de 2,4x3
xm., de mides del full de 80x210 cm., i d'un gruix de 36 mm., amb batents de
fins a 10 cm. i tapetes del mateix material, amb marc per paret de pladur de
10 cm. i maneta d'alumini de la casa Ocariz model 1988 (ref. 41.3427.4).
S'inclou el pany de cop, ferratges, topatge adhesiu, així com tots els seus
mecanismes per deixar-la acabada. Segons plànol detall. (PF01)

PP HABITATGE 1 2 2,000

PP HABITATGE 2 2 2,000

PP HABITATGE 3 2 2,000

PP HABITATGE 4 2 2,000

P1 HABITATGE 1 2 2,000

P1 HABITATGE 2 2 2,000

P1 HABITATGE 3 2 2,000

P1 HABITATGE 4 2 2,000

P2 HABITATGE 1 2 2,000

P2 HABITATGE 2 2 2,000

P2 HABITATGE 3 2 2,000

P2 HABITATGE 4 2 2,000

P3 HABITATGE 1 2 2,000

P3 HABITATGE 2 2 2,000

P3 HABITATGE 3 2 2,000

P3 HABITATGE 4 2 2,000

32,000 318,00 10.176,00

01.10.04     u   P4 Porta interior DM lacat 2 fulles 120x210                     

Subministre i col.locació de porta interior practicable de dos fulles abatibles,
de DM per pintar, amb doble placa de 6 mm. de gruix sobre estructura de pi
de 2,4x3 xm., de mides del full de 60x210 cm., i d'un gruix de 36 mm., amb
batents de fins a 10 cm. i tapetes del mateix material, amb marc per paret de
pladur de 10 cm. i maneta d'alumini de la casa Ocariz model 1988 (ref.
41.3427.4). S'inclou el pany de cop, ferratges, topatge adhesiu, així com tots
els seus mecanismes per deixar-la acabada. Segons plànol detall. (PF01)

PP HABITATGE 1 1 1,000

PP HABITATGE 2 1 1,000

PP HABITATGE 3 1 1,000

PP HABITATGE 4 1 1,000

P1 HABITATGE 1 1 1,000

P1 HABITATGE 2 1 1,000

P1 HABITATGE 3 1 1,000

P1 HABITATGE 4 1 1,000

P2 HABITATGE 1 1 1,000

P2 HABITATGE 2 1 1,000

P2 HABITATGE 3 1 1,000

P2 HABITATGE 4 1 1,000

P3 HABITATGE 1 1 1,000

P3 HABITATGE 2 1 1,000

P3 HABITATGE 3 1 1,000

P3 HABITATGE 4 1 1,000

16,000 318,00 5.088,00

01.10.05     u   EI2-60-C5 1bat.,80x210cm Porta tallafoc metàl·lica              

Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, d'una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada. S'inclou el pany de cop,
ferratges i tots els seus mecanismes per deixar-la acabada. Segons plànol
de detall. (PMRF01)

Soterrani

Trasters 13 13,000

Cuart tècnic 4 4,000

Accesos 3 3,000

P.Baixa

Locals accés 2 2,000

22,000 321,98 7.083,56
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01.10.06     u   Portes contadors PMRF05                                         

Subministre i col.locació de registre d'armaris d'instal.lacions, format per
cinc fulls d'accionament practicable, i dos fulls fixes, d'acer galvanitzat, de
mides del conjunt de 405(53+65+65+53+53+38+78)x210 cm, tot amb basti-
dor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, galzes formats per perfils L, i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred. S'inclou el pany de cop i clau de la com-
panyia per cada mòdul, així com el premarc i tots els seus ferratges i meca-
nismes per deixar-la acabada.

Armari instal.Aigua 1 1,000

Armari instal.Gas 1 1,000

Armari instal.Electricitat 1 1,000

Armari quadres màq.ascensor 1 1,000

Armari quadres solar térmica 1 1,000

5,000 785,95 3.929,75

01.10.07     u   EI12-60-C5 1m. Porta acer 1bat.100x215 cm                       

EI12-60-C5. Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent per a una llum de
100x210 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer galvanitzades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada. S'inclou el pany de cop i clau,
ferratges i tots els seus mecanismes per deixar-la acabada.

PB TOTAL 4 4,000

P8 TOTAL 1 1,000

P10 TOTAL 1 1,000

6,000 150,25 901,50

01.10.08     u   Fronatl armari 240                                              

Subministre i col.locació de frontal d'armari, als habitatges posteriors (zona
ascensor) de fusta de DM per pintar de 19 mm. de gruix, format per dos fulls
d'accionament practicable, de mides totals 240x270 cm. S'inclou el sòcol in-
ferior del mateix material, i el pany de cada mòdul, així com tots els seus
mecanismes per deixar-lo acabat. Segons plànol detall.(ARM01)

PPrincipal 2 2,000

PPrimera 2 2,000

PSegona 2 2,000

Ptercera 2 2,000

8,000 274,07 2.192,56

TOTAL CAPÍTULO 01.10  FUSTERIA INTERIOR............................................................. 54.089,09
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CAPÍTULO 01.11  PAVIMENTS. MARBRES. ENRAJOLATS                                 

01.11.01     m2 Suministre marbre vestíbul-replà                                

Suministre de marbre tipus "Elvira", de 20 mm de gruix, per polir a obra, de
dimensions de la peça segons especejament marcat per la DF (No mida de
peça comercial) Inclós peça marbre ascensor.

Vestibul acces 1 5,000 3,200 16,000

Rampa accés 1 6,000 1,000 6,000

Replà plantes 7 3,000 2,500 52,500

74,500 81,54 6.074,73

01.11.02     m2 Col·locació Paviment Marbre Vestibul-replà                      

Col·locació paviment amb peces de marbre, preu alt, de 20 mm de gruix,
col·locada a truc de maceta, inclòs rejuntades amb beurada de ciment
blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces, i posterior rebaixat, amb cuatre pedres de di-
ferents gramatges i final abrillantat amb resina de poliuretà transparent. In-
clòs juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els lí-
mits amb parets, pilars exempts i, en el seu cas, juntes de partició i juntes
estructurals o de dilatació existents en el suport. Segons NTE-RSR. Inclou:
Transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs cà-
rrega i descàrrega dels camions, neteja i comprovació del grau d'humitat de
la base, replanteig de les rajoles per l'especejament de les mateixes, este-
sa de la pasta adhesiva amb la aplanadora dentada sobre el parament, re-
juntat, neteja del parament amb fregall sec 12 hores desprès d'efectuat el
rejuntat i eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador
amb part proporcional de medis auxiliars

Vestibul acces 1 5,000 3,200 16,000

Rampa accés 1 6,000 1,000 6,000

Replà plantes 7 3,000 2,500 52,500

74,500 24,65 1.836,43

01.11.03     m2 Paviment trasters-quarts instal.lacions                         

Suministre i col·locació de paviment per a  trasters i cambres d'instal.lacions
de rajola de gres, tipus Gres Cid model Mahon, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu, inclòs rejuntades amb beurada de ciment blanc, L,
BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces, inclòs juntes perimetrals contínues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i, en el seu cas,
juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport.
Segons NTE-RSR. Inclou: Transport i moviment vertical i horitzontal dels ma-
terials en obra, inclòs càrrega i descàrrega dels camions, neteja i comprova-
ció del grau d'humitat de la base, replanteig de les rajoles per l'especeja-
ment de les mateixes, estesa de la pasta adhesiva amb la aplanadora den-
tada sobre el parament, rejuntat, neteja del parament amb fregall sec 12 ho-
res desprès d'efectuat el rejuntat i eliminació de restes, neteja final i retirada
de restes a abocador amb part proporcional de medis auxiliars.

Zones comuns i cambres 1 76,910 76,910

Trasters 1 145,510 145,510

222,420 14,54 3.233,99

01.11.04     m2 Paviment bany                                                   

pavimento cerámico con baldosas de gres antideslizante monococción de la
marca PORCELANOSA modelo gres natural crema o similar, de 30x30 cm,
de resistencia a flexde 320 Kg/cm2, sobre capa de arena de 2 cm. de espe-
sor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5.

Planta Baixa

Bany 1 local 1 1 3,410 3,410

Bany 2 local 1 1 3,130 3,130

Bany adaptat 1 5,600 5,600

Bany 1 local 2 1 3,500 3,500

Bany 2 local 2 1 3,410 3,410

Bany adaptat 1 5,740 5,740

Planta Pcpal a P.Tercera

Banys vivendes 16 4,360 69,760

Planta Cuarta

bany 1 2 8,200 16,400

bany 2 2 5,000 10,000

120,950 7,85 949,46
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01.11.05     m2 Col·locació paviment bany                                       

Col·locació paviment de banys, del tipus gres antideslizante monococción
de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu "one-flex/rapi-
max", inclòs rejuntades amb beurada "Colorstuk", per a junta de 1 mm, de la
casa Porcelanosa model gres color crema o similar, inclòs juntes perime-
trals de dilatacio de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i, en el
seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el
suport. Segons NTE-RSR. Inclou: Transport i moviment vertical i horitzontal
dels materials en obra, inclòs càrrega i descàrrega dels camions, neteja i
comprovació del grau d'humitat de la base, replanteig de les rajoles per l'es-
pecejament de les mateixes, estesa de la pasta adhesiva amb la aplanado-
ra dentada sobre el parament, rejuntat, neteja del parament amb fregall sec
12 hores desprès d'efectuat el rejuntat i eliminació de restes, neteja final i
retirada de restes a abocador amb part proporcional de medis auxiliars.

Planta Baixa

Bany 1 local 1 1 3,410 3,410

Bany 2 local 1 1 3,130 3,130

Bany adaptat 1 5,600 5,600

Bany 1 local 2 1 3,500 3,500

Bany 2 local 2 1 3,410 3,410

Bany adaptat 1 5,740 5,740

Planta Pcpal a P.Tercera

Banys vivendes 16 4,360 69,760

Planta Cuarta

bany 1 2 8,200 16,400

bany 2 2 5,000 10,000

120,950 14,52 1.756,19

01.11.06     m2 Paviment cuina vivenda                                          

Suministre paviment de bany principal i secundari tipus Porcelanosa Serie
Ston-Ker, model Microcemento Gris de 80x80 cm.

Planta Baixa

Off ice local 1 1 9,450 9,450

Planta Pcpal a P.Tercera

Cuines vivendes 16 7,510 120,160

Planta Cuarta

Cuines 2 13,500 27,000

156,610 9,68 1.515,98

01.11.07     m2 Col·locació paviment cuina vivenda                              

Col·locació paviment de banys, del tipus Porcelanosa Serie Par-Ker, model
Microcemento Gris de 80x80 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ad-
hesiu "one-flex/rapimax", inclòs rejuntades amb beurada "Colorstuk", per a
junta de 1 mm, de la casa Butech (Porcelanosa), inclòs juntes perimetrals
de dilatacio de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i, en el seu
cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el su-
port. Segons NTE-RSR. Inclou: Transport i moviment vertical i horitzontal
dels materials en obra, inclòs càrrega i descàrrega dels camions, neteja i
comprovació del grau d'humitat de la base, replanteig de les rajoles per l'es-
pecejament de les mateixes, estesa de la pasta adhesiva amb la aplanado-
ra dentada sobre el parament, rejuntat, neteja del parament amb fregall sec
12 hores desprès d'efectuat el rejuntat i eliminació de restes, neteja final i
retirada de restes a abocador amb part proporcional de medis auxiliars.

Planta Baixa

Off ice local 1 1 9,450 9,450

Planta Pcpal a P.Tercera

Cuines vivendes 16 7,510 120,160

Planta Cuarta

Cuines 2 13,500 27,000

156,610 14,52 2.273,98
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01.11.07B    m2 Suministre i col·locació paviment pis                           

Col·locació paviment de les vivendes, de baldosa cerámica 40x40 cm, mo-
del baldosín catalan gres rústic de la casa comercial PORCELANOSA,
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu "one-flex/rapimax", inclòs re-
juntades amb beurada "Colorstuk", per a junta de 1 mm, de la casa Butech
(Porcelanosa), inclòs juntes perimetrals de dilatacio de 5 mm, en els límits
amb parets, pilars exempts i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estruc-
turals o de dilatació existents en el suport. Segons NTE-RSR. Inclou: Trans-
port i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i
descàrrega dels camions, neteja i comprovació del grau d'humitat de la ba-
se, replanteig de les rajoles per l'especejament de les mateixes, estesa de
la pasta adhesiva amb la aplanadora dentada sobre el parament, rejuntat,
neteja del parament amb fregall sec 12 hores desprès d'efectuat el rejuntat i
eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador amb part
proporcional de medis auxiliars.

Vivendes P.Tipus

Rebedor 16 2,300 36,800

Passadís 16 5,610 89,760

Habitació 1 16 13,840 221,440

Habitació 2 16 9,030 144,480

Sala Estar 16 17,520 280,320

Vivendes P.Cuarta

Rebedor 2 3,530 7,060

sala Estar 2 13,100 26,200

Safareig 2 2,150 4,300

Habitació 1 2 12,430 24,860

Habitació 2 2 13,670 27,340

habitació 3 2 14,480 28,960

Passadís 2 9,390 18,780

910,300 21,58 19.644,27

01.11.08     m   Esglaó gres escala principal                                    

Suministre i col·locació d'esglaó de grestipus Porcelanosa Serie Par-Ker,
modelo Jatoba Olivo Antislip de 14,3x120 cm, frontal i estesa, col·locat a truc
de maceta amb morter adhesiu especial sobre paviments metalics, inclòs
rejuntades amb beurada "Colorstuk", per a junta de 5 mm, de la casa Butech
(Porcelanosa), inclòs juntes perimetrals de dilatacio de 5 mm, en els límits
amb parets, pilars exempts i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estruc-
turals o de dilatació existents en el suport d'acer. Segons NTE-RSR. Inclou:
Transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs cà-
rrega i descàrrega dels camions, neteja i comprovació del grau d'humitat de
la base, replanteig de les rajoles per l'especejament de les mateixes, este-
sa de la pasta adhesiva amb la aplanadora dentada sobre el parament, re-
juntat, neteja del parament amb fregall sec 12 hores desprès d'efectuat el
rejuntat i eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador
amb part proporcional de medis auxiliars.
La col·locació del material, será de forma allargada, seguint el sentit ascen-
dent de l'escala.

Escala PS-PB 18 18,000

Escala PB-PP 22 1,000 22,000

Escala PP-P1 22 1,000 22,000

Escala P1-P2 22 1,000 22,000

Escala P2-P3 22 1,000 22,000

Escala P3-P4 21 1,000 21,000

Escala P4-Terrat 16 1,000 16,000

143,000 45,62 6.523,66
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01.11.09     m   Encimera Silestone cuina                                        

Taulell de marbre artificial, tipus Silestone, color Ardesia natural, de 20 mm
de gruix, preu alt, col·locat sobre mobles baixos de cuina, inclòs formació de
forat sobre taulell. De forma circular o oval, per a encastar aparells, amb an-
coratges, segellat perimetral per medis d'un cordó de 5 mm d'espessor de
segellador elàstic, formació de buit, perfectament acabada. Inclou: El trans-
port i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i
descàrrega dels camions, replanteig i traçat en el parament de la situació
dels aparells, inclou protecció de l'element davant a cops, fregaments i cà-
rregues pesades i eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a
abocador amb part proporcional de medis auxiliars.
Amidament realitzat ml de taulell col·locat d'ample 65 cm.

PIS A 5 5,300 26,500

PIS B 5 5,300 26,500

PIS C 4 5,300 21,200

PIS D 4 5,300 21,200

95,400 39,85 3.801,69

01.11.10     m   Aplacat frontal cuina Silestone                                 

Taulell de marbre artificial, tipus Silestone, Obama perla, de 12 mm de gruix,
preu alt, col·locat entre mobles alts i baixos de cuina, de aproximadament
65-70 cm alt, i 1,50-160 m en zona campana, inclòs formació de forat sobre
taulell de forma circular o oval, per a encastar mecanismes, amb ancorat-
ges, segellat perimetral per medis d'un cordó de 5 mm d'espessor de sege-
llador elàstic, formació de buit, perfectament acabada. Inclou: El transport i
moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i descà-
rrega dels camions, replanteig i traçat en el parament de la situació dels
aparells, inclou protecció de l'element davant a cops, fregaments i càrregues
pesades i eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador
amb part proporcional de medis auxiliars.

PIS A 5 5,300 0,500 13,250

PIS B 5 5,300 0,500 13,250

PIS C 4 5,300 0,500 10,600

PIS D 4 5,300 0,500 10,600

47,700 29,85 1.423,85

01.11.11     m2 Encimera Silestone Banys                                        

Taulell de marbre artificial, tipus Silestone, color Blanco Zeus, de 20 mm de
gruix, preu alt, col·locat sobre mobles i arrambadors de banys, inclòs forma-
ció de forat sobre taulell. De forma circular o oval, per a encastar aparells,
amb ancoratges, segellat perimetral per medis d'un cordó de 5 mm d'es-
pessor de segellador elàstic, formació de buit, perfectament acabada. In-
clou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, in-
clòs càrrega i descàrrega dels camions, replanteig i traçat en el parament
de la situació dels aparells, inclou protecció de l'element davant a cops, fre-
gaments i càrregues pesades i eliminació de restes, neteja final i retirada
de restes a abocador amb part proporcional de medis auxiliars.

Vivendes

A 6 0,600 0,400 1,440

B 6 0,600 0,400 1,440

C 4 0,600 0,400 0,960

D 4 0,600 0,400 0,960

4,800 31,25 150,00

01.11.12     m2 Rajola banys                                                    

Suministre revestiment de parets de bany principal tipus Porcelanosa Serie
Ston-Ker, mode Manhattan de color crema de 43,5x65,9 cm.

P.Baixa

Bany 1 2 6,100 2,300 28,060

Bany 2 2 6,100 2,300 28,060

bany adaptat 2 9,400 2,300 43,240

P.Principal a P.Tercera

A 4 7,950 2,300 73,140

B 4 7,850 2,300 72,220

C 4 7,850 2,300 72,220

D 4 7,950 2,300 73,140

P.Cuarta

A 2 10,250 2,300 47,150

B 2 11,320 2,300 52,072

21 de marzo de 2011 Página 36

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRAFALGAR 11                                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

489,302 8,95 4.379,25

01.11.13     m2 Col·locació enrajolat bany principal                            

Col·locació enrajolat de parament vertical interior de bany principal i secun-
dari, amb rajola de la casa Porcelanosa models Manhattan color crema
43,5x65,9 cm, col·locades amb morter adhesiu, inclòs p.p. cantonera d'acer
inoxidable, alçada de 5 mm, forma rectangular i col·locat sobre morter adhe-
siu. Segons NTE-RPA. Inclou: Transport i moviment vertical i horitzontal dels
materials en obra, inclòs càrrega i descàrrega dels camions, replanteig de
les rajoles en el parament per l'especejament de les mateixes, estesa de la
pasta adhesiva "one-flex/rapidmax" amb la aplanadora dentada sobre el pa-
rament, rejuntat amb junta Colorstuk, neteja del parament amb fregall sec
12 hores desprès d'efectuat el rejuntat i eliminació de restes, neteja final i
retirada de restes a abocador amb part proporcional de medis auxiliars

P.Baixa

Bany 1 2 6,100 2,300 28,060

Bany 2 2 6,100 2,300 28,060

bany adaptat 2 9,400 2,300 43,240

P.Principal a P.Tercera

A 4 7,950 2,300 73,140

B 4 7,850 2,300 72,220

C 4 7,850 2,300 72,220

D 4 7,950 2,300 73,140

P.Cuarta

A 2 10,250 2,300 47,150

B 2 11,320 2,300 52,072

489,302 14,00 6.850,23

TOTAL CAPÍTULO 01.11  PAVIMENTS. MARBRES. ENRAJOLATS................................. 60.413,71
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CAPÍTULO 01.12  SERRALLERIA                                                    

01.12.01     ml  Barana coberta                                                  

Suminitre i col·locació de barana d'acer inoxidable en paseres, mitjançant
pasamá vertical e: 10 mm, soldat a estructura metalica de passera cada 50
cm i rematat superiorment amb passamá d'acer inoxidable e:10 mm. Per
portar vidre stadip 4+4, inclou junquillos de remat.

Coberta

Façana Pcpal 1 15,000 15,000

Façana Posterior 1 14,000 14,000

Patis 6 2,750 16,500

45,500 24,63 1.120,67

01.12.02     ml  Barana escales                                                  

Suminitre i col·locació de barana d'acer inoxidable en paseres, mitjançant
peça L 10x10 ancorada al perfil de l'escala metalica i cargols d'alta resisten-
cia, segons detalls del projecte, i rematat superiorment amb passamá
d'acer inoxidable e:10 mm. Per portar vidre stadip 4+4, inclou junquillos de
remat.

Escala PS-PB 18 1,000 0,280 5,040

Escala PB-PP 22 1,000 0,280 6,160

Escala PP-P1 22 1,000 0,280 6,160

Escala P1-P2 22 1,000 0,280 6,160

Escala P2-P3 22 1,000 0,280 6,160

Escala P3-P4 21 1,000 0,280 5,880

Escala P4-Terrat 16 1,000 0,280 4,480

40,040 19,52 781,58

01.12.03     pa  Reparació baranes voladius                                      

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 365,00 365,00

TOTAL CAPÍTULO 01.12  SERRALLERIA....................................................................... 2.267,25
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CAPÍTULO 01.13  PINTURA                                                        

01.13.01     m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.               

Pintat de parament vertical ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, color blanc, inclòs p/p de polit
i neteja del suport. Segons NTE-RPP. Inclou: El transport i moviment vertical
i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i descàrrega dels ca-
mions, neteja general del parament suport, polit de petites adherències e
imperfeccions i eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a aboca-
dor amb part proporcional de bastimentades i medis auxiliars

Presupuestos anteriores 200,000

200,000 3,49 698,00

01.13.02     m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la propietat, in-
clòs p/p de polit i neteja del suport. Segons NTE-RPP. Inclou: El transport i
moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i descà-
rrega dels camions, neteja general del parament suport, polit de petites ad-
herències e imperfeccions i eliminació de restes, neteja final i retirada de ru-
nes a abocador amb part proporcional de bastimentades i medis auxiliars

PLANTA SOTERRANI 1 458,000 3,000 1.374,000

PLANTA BAIXA LOC.1 1 278,000 4,500 1.251,000

PLANTA BAIXA LOC.2 1 301,000 4,500 1.354,500

ZONES COMUNS 1 360,000 4,500 1.620,000

PLANTA PRINCIPAL

PIS A 1 89,000 2,600 231,400

PIS B 1 62,000 2,600 161,200

PIS C 1 72,000 2,600 187,200

PIS D 1 98,000 2,600 254,800

PLANTA PRIMERA

PIS A 1 89,000 2,600 231,400

PIS B 1 62,000 2,600 161,200

PIS C 1 72,000 2,600 187,200

PIS D 1 98,000 2,600 254,800

PLANTA SEGONA

PIS A 1 89,000 2,600 231,400

PIS B 1 62,000 2,600 161,200

PIS C 1 72,000 2,600 187,200

PIS D 1 98,000 2,600 254,800

PLANTA TERCERA

PIS A 1 89,000 2,600 231,400

PIS B 1 62,000 2,600 161,200

PIS C 1 72,000 2,900 208,800

PIS D 1 98,000 2,600 254,800

PLANTA CUARTA

PIS A 1 89,000 2,600 231,400

PIS B 1 62,000 2,600 161,200

9.352,100 8,94 83.607,77

01.13.03     m2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la propietat, in-
clòs p/p de polit i neteja del suport. Segons NTE-RPP. Inclou: El transport i
moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i descà-
rrega dels camions, neteja general del parament suport, polit de petites ad-
herències e imperfeccions i eliminació de restes, neteja final i retirada de ru-
nes a abocador amb part proporcional de bastimentades i medis auxiliars

Previsió 200 200,000

Fals sostre 2000 2.000,000

2.200,000 4,54 9.988,00

01.13.04     m2 Pintat elements metàl·lics                                      

Pintat de element d'acer tipus, pintada a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat amb pintura tipus llisa color a defi-
nir per la DF.

Previsió 65 65,000

65,000 5,65 367,25
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TOTAL CAPÍTULO 01.13  PINTURA............................................................................... 94.661,02
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CAPÍTULO 01.14  GUIX. ARREBOSSATS. ESTUCATS                                    

01.14.01     m2 Arrebossat reglejat vertical                                    

Arrebossat maestrejat reglejat sobre parament vertical, amb morter de ci-
ment 1:4 (M 80). Segons NTE-RPE. Inclou: Part proporcional arestes, trans-
port i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i
descàrrega dels camions, preparació i neteja del parament suport, humec-
tació del parament a revestir, eliminació de rebaves de morter i pols, forma-
ció de capa prèvia d'agafament, i eliminació de restes, neteja final i retirada
de runes a abocador amb part proporcional de bastimentades i medis auxi-
liars necessaris per executar les partides.

Trasters instal·lacions 13 10,000 3,040 395,200

Ascensor 8,500 26,000

CALAIX INSTAL·LACIONS 2 5,250 26,000 273,000

TRASTER MAQUINARIA 1 17,000 2,100 35,700

Cubierta Planta primera 1 78,000 1,000 78,000

Cubierta Terraza 1 182,500 1,300 237,250

PARETS TERRAT

1 13,000 2,000 26,000

1 6,300 2,100 13,230

1 2,600 2,500 6,500

4,150 1,800

1.064,880 0,00 0,00

01.14.02     m2 Enguixat horitzontal                                            

Subministre i execució d'enguixat projectat reglejat fet a maquina sobre pa-
rament horitzontal interior, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclos
part proporcional d´arestes i cantonades. Segons NTE-RPG. Inclou: Trans-
port i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i
descàrrega dels camions, preparació i neteja del parament suport, humec-
tació del parament a revestir, eliminació de rebaves de morter i pols, forma-
ció de capa prèvia d'agafament, i eliminació de restes, neteja final i retirada
de runes a abocador amb part proporcional de bastimentades i medis auxi-
liars (tots el elements de bastida i escales tindran que estar degudament
protegits per tal de no ratllar ni marcar el paviment)

PREVISIÓ 200,000

0,000 0,00 0,00

01.14.03     m2 Enguixat vertical                                               

Subministre i execució d'enguixat projectat reglejat fet a maquina sobre pa-
rament vertical interior, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs arma-
dura per a enguixats amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x3
mm, amb un pes mínim de 85 g/m2 en les trobades de dos materials dife-
rents i protecció d'arestes amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom
de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm, inclos part proporcional
d´arestes i cantonades. Segons NTE-RPG. Inclou: Transport i moviment ver-
tical i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i descàrrega dels ca-
mions, preparació i neteja del parament suport, humectació del parament a
revestir, eliminació de rebaves de morter i pols, formació de capa prèvia
d'agafament, i eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a aboca-
dor amb part proporcional de bastimentades i medis auxiliars (tots el ele-
ments de bastida i escales tindran que estar degudament protegits per tal
de no ratllar ni marcar el paviment en el cas d'estar instal.lat)

PREVISIÓ 850 850,000

850,000 0,00 0,00

21 de marzo de 2011 Página 41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRAFALGAR 11                                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.14.04     ud  Repas enguixats                                                 

Repas d'enguixat reglejat fet a ma sobre parament vertical o horitzontal inte-
rior, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs armadura per a engui-
xats amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x3 mm, amb un pes
mínim de 85 g/m2 en les trobades de dos materials diferents i protecció
d'arestes amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a
un gruix de revestiment de 12 mm, inclos part proporcional d´arestes i canto-
nades. Segons NTE-RPG. Inclou: Transport i moviment vertical i horitzontal
dels materials en obra, inclòs càrrega i descàrrega dels camions, prepara-
ció i neteja del parament suport, humectació del parament a revestir, elimi-
nació de rebaves de morter i pols, formació de capa prèvia d'agafament, i eli-
minació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador amb part pro-
porcional de bastimentades i medis auxiliars (tots el elements de bastida i
escales tindran que estar degudament protegits per tal de no ratllar ni mar-
car el paviment en el cas d'estar instal.lat)
PARTIDA ALÇADA TOT L'EDIFICI

100 100,000

100,000 0,00 0,00

01.14.05     m2 Fals sostre de pladur                                           

Subministrament i muntatge de cel ras per interiors, continu suspes "pla-
dur-metal", format per placa pladur-n, subjecte a estructura longitudinal i
transversal de perfils metal.lics, separats 40 cm formant una subestructura
metal.lica amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix sis-
tema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada,
inclos part proporcional d´arestes amb tractament de cinta rigida amb dues
lamines d´alumini, encintats perimetrals, encintats entre juntes i tapat de fo-
rats. Segons especificacions tecniques de muntatge del material. Inclou part
proporcional de subestructura metalica, barilles roscades, replanteig auxi-
liar, anivellament, vorada i tractament de juntes, transport i moviment vertical
i horitzontal dels materials en obra, inclòs càrrega i descàrrega dels ca-
mions, realització d'orificis per el pas dels tubs de la instal·lació elèctrica,
protecció davant a cops i eliminació de restes, neteja final i retirada de runes
a abocador amb part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. S'exi-
girà l'aplicació de pasta encintat especial per zones humides allà on calgui.

PIS A 4 64,290 257,160

PIS B 4 69,250 277,000

PIS C 4 67,060 268,240

PIS D 4 77,060 308,240

ZONES COMUNS 4 154,500 618,000

VESTIBUL 1 40,000 40,000

COBERTA 1 22,900 22,900

LOCALS (Banys i Off ice) 1 45,900 45,900

PIS A P.Cuarta 1 124,000 124,000

PIS B P.Cuarta 1 123,000 123,000

2.084,440 1,20 2.501,33

01.14.06     m2 Cel ras registrable Locals                                      

Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat de cara vista,
de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell espe-
cial i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou tots els elements
necessaris per la seva correcta instal·lació i muntatge

LOCALS 1 330,000 330,000

330,000 1,20 396,00

TOTAL CAPÍTULO 01.14  GUIX. ARREBOSSATS. ESTUCATS........................................ 2.897,33
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CAPÍTULO 01.15  FAÇANA                                                         

01.15.01     ud  Eliminació objectes obsolets                                    

Retirar objectes obsolets de façana segons memória constructiva.

Façana principal 1 1,000

Façana posterior 1 1,000

2,000 24,52 49,04

01.15.02     m2 Repicat morter cal façana                                       

Repicat d'arrebossat de morter de cal de façana, a mà i amb compressor.
Segons indicacions projecte executiu.

Façana Pcpal 1 14,790 21,250 314,288

Façana Posterior 1 16,000 27,110 433,760

Terrassa P.Cuarta 1 14,790 2,560 37,862

A desc.

Finestres/Balc façana Pcpal 16 1,500 2,100 50,400

Finestres/Balc façana Post 16 1,500 2,000 48,000

Finestres terrassa P.Cuarta 4 0,800 0,650 2,080

886,390 21,35 18.924,43

01.15.03     ml  Construcció moldura                                             

Construcció de moldura ceràmica vertical arrebossada de calç d'amplària
<= 80 cm, amb repicat de revestiments, construcció de peces, repàs de
junts, preparació d'un encaix al parament vertical, arrebossat amb morter
mixt, reglejat i remolinat a les cares frontal i inferior. Per a les moldures que
s'ha perdut totalment la secció, e s'encarregarán a un taller la reconstrucció
amb motlles de les existents amb resina poliéster tintada amb pigments
inorgánics.Aplicació de fibra de vidre en els punts conflictius.

Façana Principal 1 20,500 20,500

Façana posterior 1 7,850 7,850

28,350 14,65 415,33

01.15.04     ml  Reparacio cornisa                                               

Reparació de cornisa ceràmica arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm,
amb repicat de revestiments, substitució de peces trencades i soltes, repàs
de junts, preparació d'un encaix al parament vertical, col·locació de minvell,
impermeabilització amb una làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP,
acabat superior amb rajola de ceràmica amb trencaaigües a les vores, i
arrebossat amb morter mixt, reglejat i remolinat a les cares frontal i inferior

Façana Pcpal 2 24,150 48,300

1 18,150 18,150

FaçanaPosterior 2 22,700 45,400

1 6,400 6,400

118,250 14,65 1.732,36

01.15.05     m2 Cosit d'esquerdes                                               

Façana pcpal 4 2,360 0,500 4,720

Façana posterior 3 10,000 0,500 15,000

19,720 25,68 506,41

01.15.06     m2 Reconstrucció ampit façana                                      

Enderroc de ampits de finestres, de mao manual, a ma o amb mitjans me-
cànics a la planta coberta i reconstrucció amb fàbrica ceràmica de les matei-
xes caracteristiques que l'existent. S'instalará peçes especials de ceràmica
per evacuació de aigües i s'enfoscarà amb morter de cal aèrea y sorra fina.
Pintura a la superficie de 2 capas al silicat.

Façana Pcpal 1 14,500 1,000 14,500

Façana Posterior 1 16,500 1,000 16,500

31,000 54,25 1.681,75

01.15.07     m2 Consolidació i neteja pedra                                     

Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de
silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres capes; previa neteja de la pedra ac-
tual, mitjançant máquina d'aigua a pressió tipus "Karcher", util·litzant deter-
gent especial no espumós, per pedra natural. S'utilitzarán medis auxiliars
com aigua desionitzada i pulveritzada. Es procedirá a sanejar tots els mor-
ters existents segons definició de memòria constructiva.

Façana Pcpal 1 14,790 21,250 314,288
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Façana Posterior 1 16,000 27,110 433,760

Terrassa P.Cuarta 1 14,790 2,560 37,862

A desc.

Finestres/Balc façana Pcpal 16 1,500 2,100 50,400

Finestres/Balc façana Post 16 1,500 2,000 48,000

Finestres terrassa P.Cuarta 4 0,800 0,650 2,080

886,390 11,25 9.971,89

01.15.08     ml  Reparació balaustrada                                           

Enderroc de balaustrada de façana, a mà i amb compressor. Segons indica-
cions projecte executiu.

Façana Rambla 1 24,150 24,150

Façana St Francesc 1 22,700 22,700

46,850 21,45 1.004,93

01.15.09     pa  Reintegració elements petris                                    

Reparació de pedres de dintell i loses de voladius amb una capa de morter
sense retracció reforçat amb una malla de fibra de vidre i acabat amb reinte-
gració de pigmentació inorgánica.
arrebossatt, reglejat i remolinat a les cares frontal i inferior.

Façana Pcpal 1 1,000

Façana Posterior 1 1,000

2,000 32,00 64,00

01.15.10     ml  Recercats de finestres                                          

Recercat de finestres amb reforç de fibra de vidre en els punts conflictius.

Façana Rambla

P4 5 5,800 29,000

1 8,600 8,600

P3 5 7,800 39,000

1 8,600 8,600

P2 5 7,800 39,000

1 8,600 8,600

P1 2 7,800 15,600

148,400 31,00 4.600,40

01.15.11     m2 Enfoscat Marmolejat                                             

enfoscado con un mortero de cal apagada y arena de mármol en proporción
1:3’5 y con un grosor de 1 cm, tras el cual se procederá a dar una segunda
capa de mortero, esta vez en proporción 1:3 de cal y polvo de mármol y un
espesor de 2mm  hasta quedar completamente liso. Se pintará el enlucido
en fresco con cal teñida con pigmento color siena natural y se volverá a pa-
sar la llana para rellenar los poros, eliminando el sobrante.

Façana Pcpal 1 14,790 21,250 314,288

Façana Posterior 1 16,000 27,110 433,760

Terrassa P.Cuarta 1 14,790 2,560 37,862

A desc.

Finestres/Balc façana Pcpal 16 1,500 2,100 50,400

Finestres/Balc façana Post 16 1,500 2,000 48,000

Finestres terrassa P.Cuarta 4 0,800 0,650 2,080

886,390 24,62 21.822,92

01.15.12     ms Bastimentada façana                                             

Lloguer de mesos d' Instal·lació d’una bastimentada tipus Mecanotubo, mo-
del Bosta amb plataformes de treball cada 2 metres d’alçada, una escala
per façana, barana i sòcol. Degut a les característiques d’aquesta obra, es
col·locarà un nivell de mènsules a l'alçada de cada forjat.

L’ancoratge de la bastimentada es realitzarà a puntals que es col·locaran
entre forjats. Els puntals son de Mecanotubo del tipus AS de diàmetre 63
mm i aniran col·locats de manera que no interfereixi a l’obra interior.

Muntatge de la façana del carrer Trafalgar i façana de l'illa interior. El des-
muntatge s’haurà de realitzar en sentit invers, començant per l'última planta.

Façana Pcpal 1 14,500 23,500 340,750

Façana posterior 1 16,000 24,000 384,000

724,750 7,54 5.464,62
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01.15.13     dia Plataforma elevadora                                            

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm. Inclou transport i emplaçament en el pati
interior d'illa (P - 47)

dies 30 30,000

30,000 40,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 01.15  FAÇANA................................................................................ 67.438,08
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CAPÍTULO 01.16  INSTAL.LACIONS                                                 

SUBCAPÍTULO 01.16.01  SANEJAMENT                                                     
APARTADO 01.16.01.0H  INSTAL·LACIÓ PLUVIALS I FECALS.                                

PA000117     PA REPARACIÓ CONNEXIO XARXA DE CLAVEGUERAM 315.                    

Reparació de possibles trams malmessos i Connexió a la xarxa existent de
clavegueram. Inclou sifó de P.V.C. registrable desde l'exterior, de 315 mm.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 283,92 283,92

PA000116     PA REPARACIÓ CONNEXIO XARXA DE CLAVEGUERAM 200.                    

Reparació de trams malmessos i Connexió a la xarxa existent de clavegue-
ram. Inclou sifó de P.V.C. registrable desde l'exterior, de 200 mm.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 277,16 277,16

ED3111B7     u   VÀLVULA ANTIRETORN DN 315 DE PVC.                               

Vàlvula antiretorn col.locació encastada, de PVC, de D=315 mm

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 656,92 656,92

ED3111B6     u   VÀLVULA ANTIRETORN DN 200 DE PVC.                               

Vàlvula antiretorn col.locació encastada, de PVC, de D=200 mm

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 247,18 247,18

EZ03SH0100   UN  SANEJAMENT LAVABO 4 PECES.                                      

Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'un bany format per un
W.C., un lavabo, un bidé i una banyera o dutxa. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 69,38 1.387,60

EZ03SH0200   UN  SANEJAMENT LAVABO 3 PECES.                                      

Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'un bany format per un
W.C., un lavabo i una banyera o dutxa. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 54,82 109,64

EZ03SH04     UN  SANEJAMENT LAVABO 2 PECES.                                      

Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'un lavabo petit format per
un W.C. i un lavabo. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 4,000

4,000 38,22 152,88

EZ03SH08     UN  SANEJAMENT CUINA PICA+RENTAPLATS+RENTADORA.                     

Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'una cuina formada per
una pica, un rentaplats i rentadora. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 68,40 1.231,20

EH011826     ML CANONADA P.V.C. PN-6 315 mm. SUP.                               

Subm. i col. de canonada de P.V.C. PN-6 de 315 mm. S'inclouen p.p. d'ac-
cessoris, suports i material auxiliar de muntatge.  S'inclou p.p. de pintura o
cinta adhesiva per a senyalització amb franges, anells i fletxes segons la
UNE 100.100.187.

Presupuestos anteriores 16,000

16,000 42,13 674,08

EH011825     ML CANONADA P.V.C. PN-6 250 mm. SUP.                               

Subm. i col. de canonada de P.V.C. PN-6 de 250 mm. S'inclouen p.p. d'ac-
cessoris, suports i material auxiliar de muntatge.  S'inclou p.p. de pintura o
cinta adhesiva per a senyalització amb franges, anells i fletxes segons la
UNE 100.100.187.

Presupuestos anteriores 11,000
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11,000 31,28 344,08

EH011876     ML CANONADA P.V.C. B 200 mm. SUP.                                  

Subm. i col. de canonada de P.V.C. sèrie B de 200 mm. segons norma
UNE-EN 1329, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i
ventilacions terminals. S'inclou p.p. de pintura o cinta adhesiva per a senya-
lització amb franges, anells i fletxes segons la UNE 100.100.187.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 22,63 226,30

EH011875     ML CANONADA P.V.C. B 160 mm. SUP.                                  

Subm. i col. de canonada de P.V.C. sèrie B de 160 mm. segons norma
UNE-EN 1329, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i
ventilacions terminals. S'inclou p.p. de pintura o cinta adhesiva per a senya-
lització amb franges, anells i fletxes segons la UNE 100.100.187.

Presupuestos anteriores 67,000

67,000 17,88 1.197,96

EH011874     ML CANONADA P.V.C. B 125 mm. SUP.                                  

Subm. i col. de canonada de P.V.C. sèrie B de 125 mm. segons norma
UNE-EN 1329, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i
ventilacions terminals. S'inclou p.p. de pintura o cinta adhesiva per a senya-
lització amb franges, anells i fletxes segons la UNE 100.100.187.

Presupuestos anteriores 80,000

80,000 14,97 1.197,60

EH011873     ML CANONADA P.V.C. B 110 mm. SUP.                                  

Subm. i col. de canonada de P.V.C. sèrie B de 110 mm. segons norma
UNE-EN 1329, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i
ventilacions terminals. S'inclou p.p. de pintura o cinta adhesiva per a senya-
lització amb franges, anells i fletxes segons la UNE 100.100.187.

Presupuestos anteriores 80,000

80,000 13,44 1.075,20

EH011872     ML CANONADA P.V.C. B 90 mm. SUP.                                   

Subm. i col. de canonada de P.V.C. sèrie B de 90 mm. segons norma
UNE-EN 1329, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i
ventilacions terminals. S'inclou p.p. de pintura o cinta adhesiva per a senya-
lització amb franges, anells i fletxes segons la UNE 100.100.187.

Presupuestos anteriores 19,000

19,000 11,85 225,15

EH011965     ML CANONADA P.V.C. C 160 mm. RASA.                                 

Subm. i col. de canonada de P.V.C. sèrie C de 160 mm segons norama
UNE 53.114, col·locada sota rasa. S'inclouen p.p. d'accessoris i material au-
xiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 15,000

15,000 16,02 240,30

EH011962     ML CANONADA P.V.C. C 90 mm. RASA.                                  

Subm. i col. de canonada de P.V.C. sèrie C de 90 mm segons norama UNE
53.114, col·locada sota rasa. S'inclouen p.p. d'accessoris i material auxiliar
de muntatge.

Presupuestos anteriores 9,000

9,000 9,92 89,28

EH017505     ML CANONADA DE DRENAJE DE P.V.C. 160 mm. RASA.                     

Subm. i col. de canonada de drenatge de P.V.C. de 160 mm col·locada sota
rasa. S'inclouen p.p. d'accessoris,  i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 36,000

36,000 6,61 237,96
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ES01JM01     UN  CLAVEGUERO SIFONIC JIMTEN S-191.                                

Subm. i col. de clavegueró sifònic JIMTEN Mod. S-191 amb sortida horitzon-
tal de 50/40 mm de diàmetre i reixa d'acer inoxidable de 104x104 mm. S'in-
clou p.p. de accessoris de muntatge.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 6,54 65,40

ES01JM02     UN  CALDERETA SIFONICA JIMTEN S-167.                                

Subm. i col. de caldereta sifònica extensible de P.V.C. JIMTEN S-167 de
P.V.C., amb sortida vertical de 110 mm. i reixa alta en PP. de 210x210 mm.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 6,000

6,000 15,73 94,38

EH35AS05     UN  BOMBA SUBMERGIBLE ESPA DRAINEX 202                              

Subm. i col. de bomba antideflagrant summergible per a aigües residuals,
ESPA model DRAINEX 202, de les següents característiques:
* Potència: 1,6 KW.
* Tensió: 400V i 50 Hz.
* Protecció tèrmica.
* Cabal màxim: 30 m3/h.
* Altura màxima: 115 m.
S'inclou cablejat especial summergible per la bomba, amb  p.p. d'accesso-
ris de muntatge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 656,95 1.313,90

ED351630     u   Pericó pas form.pref.,60x60x65cm,g=5cm,+tapa,col.               

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó pre-
fabricat, col.locat

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 97,55 292,65

TOTAL APARTADO 01.16.01.0H  INSTAL·LACIÓ
PLUVIALS I FECALS.................................................

11.620,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.01  SANEJAMENT......... 11.620,74

SUBCAPÍTULO 01.16.02  FONTANERIA                                                     
APARTADO 01.16.02.0C  ESCOMESA.                                                      

PA030101     PA CONNEXIÓ XARXA AIGÜES EXISTENT.                                 

Connexió a la xarxa existent d'aigües potables municipals, segons normati-
va de Cia d'Aigües.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 507,00 507,00

EH011206     ML TUB POLIETILÉ AD PN-10 75 mm.                                   

Subm. i col. de canonada de polietilé d'alta densitat PN-10 de 75 mm.,
col·locada sota rasa. S' inclou p.p. d'accessoris.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 9,31 186,20

ENE19301     u   Filtre de particules 30micrometres DN 80 autorrentable          

Filtre de partícules autorrentable POLYTHERM JPF+ amb connexió
DN80.Disposa de malla de filtració desde 30micrometres amb regulador de
pressió, autonetejable i malla filtrant d'acer inoxidable amb bany de plata.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.782,80 1.782,80

EH204008     UN  VALVULA COMPORTA 2-1/2´´ LLAUTO AMB ROSCA.                      

Subm. i col. de vàlvula de comporta de llautó de 2-1/2´´ de pas, amb rosca.
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 4,000

4,000 42,43 169,72
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EH019506     ML TUB POLIETILE RETICULAT BARRA 50x4.6mm                          

Subm. i col. de canonada polietilé reticulat en barra per fontaneria
50x4.6mm. S' inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 9,27 92,70

EF50BA16     UN  BATERIA  DE POLITILE PER 14 COMPTADORS EN 2 FILES               

Bateria de polietilèt Gatell per a 21 comptadors de 2 1/2'' amb 3 files de 7
pletines cadascuna. S'inclou plaques de identificació, valvuleria d'entrada i
sortida de comptadors, connexions flexibles i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 841,21 841,21

EH204308     UN  VALVULA RETENCIO YORK 2-1/2´´.                                  

Subm. i col. de vàlvula de retenció de llautó marca YORK de 2-1/2´´ amb con-
nexió rosca, PN-16 i temperatura màxima de treball 110 ºC. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 27,77 55,54

EJ7117L3     u   Dipòsit conicamb tapa,polièt.,2000l,                            

Dipòsit cònic amb tapa, de polietilè lineal d'alta densitat, qualitat alimentaria,
protegit de rajos solars, de 2000 l de capacitat model CEC2000 de SIMOP o
similar

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 615,68 615,68

EF50BA18     UN  BATERIA  DE POLITILE PER 24 COMPTADORS EN 2 FILES               

Bateria de polietilè Gatell 2 1/2'' per a 24comptadors amb 2 files d'12 pleti-
nes cadascuna. S'inclou plaques de identificació, valvuleria d'entrada i sorti-
da de comptadors, connexions flexibles i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.299,32 1.299,32

TOTAL APARTADO 01.16.02.0C  ESCOMESA. ........... 5.550,17

APARTADO 01.16.02.0D  GRUP DE PRESSIÓ.                                               

EH300113     UD  GRUP DE PRESSIÓ SYSTEM CKD MULTI35 6 SVA.                       

Subm. i col. de grup de pressió SYSTEM ref. CKD MULTI35 6 SVA amb les
següents característiques:
- 2 bombes de 2,2 kW.
- Cabal màxim: 12 m3/h.
- Pressió màxima: 60 m.c.d.a.
- Velocitat: 2.900rpm
- Acumulador membrana de 50l.
Amb control per variador de freqüència per al subministre automàtic d'aigua,
amb alternança en funcionament de bombes.
S'inclou bancada, dues vàlvules de retenció de 1 1/4´´, suport quadre, qua-
dre elèctric CK 2.02 SVA, acumulador, presostat de seguretat, col·lector
d'instruments, transductor de presió 4-20 mA, dos vàlvules de tancament de
1 1/4´´, vàlvula d'aïllament acumulador, col·lector impulsió, joc d'accessoris
de unió varis, embalatge, cablejat, proves, KIT CTE, p.p de connexió hidràuli-
ca, connexió elèctrica i posada en marxa.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 3.206,20 3.206,20

EH300114     UD  calaix per ubicació de dipòsit de grup de presió                

calaix per ubicació de dipòsit de grup de presió, executat amb paret de bloc
de formigó de 15 cms de gruix amb armat i replè interior de acer i formigó
per encabir-hi el dipòsit del grup, revocat interior amb morter impemeabilit-
zant.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.075,65 1.075,65
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TOTAL APARTADO 01.16.02.0D  GRUP DE
PRESSIÓ. .................................................................

4.281,85

APARTADO 01.16.02.0E  MUNTANTS.                                                      

EH019507     ML TUB POLIETILE RETICULAT BARRA 35X2.9 mm.                        

Subm. i col. de canonada polietilé reticulat en barra per fontaneria
32x2.9mm. S' inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 527,300

527,300 8,45 4.455,69

EFQ37741     m   Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1´´1/4,g=20mm,dificult.ba

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes Armaflex
AF-M-035, per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 20 mm de gruix

Presupuestos anteriores 527,300

527,300 6,56 3.459,09

EH204503     UN  VALVULA BUIDAT 3/4´´.                                           

Subm. i col. de vàlvula de buidat de 3/4´´, amb portagoma i tap de tanca-
ment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 33,000

33,000 15,58 514,14

EH206002     UN  PURGADOR AUTOMÀTIC DE 3/8´´.                                    

Subm. i col. de purgador automàtic de 3/8´´ amb vàlvula, amb p.p. de cano-
nada i material auxiliar.

Presupuestos anteriores 33,000

33,000 16,17 533,61

EN817327     u   Vàlvula clapeta+rosca,DN= 1´´1/4,PN=10bar,bronze,munt.superf.   

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Presupuestos anteriores 32,000

32,000 22,57 722,24

EN818327     u   Vàlvula clapeta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=10bar,bronze,munt.superf.   

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 29,28 29,28

TOTAL APARTADO 01.16.02.0E  MUNTANTS............. 9.714,05

APARTADO 01.16.02.0F  INSTAL·LACIONS HABITATGES                                      

01.16.02.01  ud  Distribució habitatges 2 hab.                                   

HABITATGE DE DOS HABITACIONS
Subm. i col. d'INSTAL·LACIÓ de FONTANERIA per habitatge de PLANTA TI-
PUS
 (2 HABITACIONS), formada per vàlvula de tall a l'entrada de l'habitatge,
canonada de PEX. de diàmetres homologats pel CTE i d'acord amb la
companyia subministradora. S'inclou vàlvules de pas, aïllament del circuit
d'aigua calenta i freda amb ARMAFLEX AF segons R.I.T.E., tub corrugat
a la canonada d'aigua frada i a l'empotrada i material auxiliar de muntatge.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent. Inclou ajudes
de ram de paleta.

Presupuestos anteriores 16,000

16,000 684,92 10.958,72
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01.16.02.02  ud  Distribució habitatges 3 hab.                                   

HABITATGE DE TRES HABITACIONS
Subm. i col. d'INSTAL·LACIÓ de FONTANERIA per habitatge del TIPUS
2 (3 HABITACIONS), formada per vàlvula de tall a l'entrada de l'habitatge,
canonada de PEX. de diàmetres homologats pel CTE i d'acord amb la
companyia subministradora. S'inclou vàlvules de pas, aïllament del circuit
d'aigua calenta i freda amb ARMAFLEX AF segons R.I.T.E., tub corrugat
a la canonada d'aigua freda i empotrada i material auxiliar de muntatge.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent. Inclou ajudes
de ram de paleta.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 859,89 1.719,78

01.16.02.03  ud  Distribució locals                                              

Subm. i col. d'INSTAL·LACIÓ de FONTANERIA per locals de P.Baixa, forma-
da per
vàlvula de tall a l'entrada, canonada de PEX. de diàmetres homologats
pel CTE i d'acord amb la companyia subministradora. S'inclou vàlvules de
pas, aïllament del circuit d'aigua calenta i freda amb ARMAFLEX AF segons
R.I.T.E., tub corrugat a la canonada d'aigua frada i a l'empotrada i
material auxiliar de muntatge.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent. Inclou ajudes
de ram de paleta.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 684,92 1.369,84

01.16.02.04  ud  Ajudes necessàries                                              

Ajudes necessàries per la instal·lació de fontaneria consistents en excava-
ció
i terraplenat de rases, obertura i tancament de rases en paraments,
col·locació de passamurs i segellat dels mateixos, col·locació de suports
necessaris, recolzaments d'obra necessaris, encastament de registres i
tot el necessari per deixar la instal·lació completament acabada. Inclosa
la col·locació de folrat de tots els tubs amb possibilitat de condensació sota
cel ras. Inclosa la realització dels plànols finals d'obra, proves i certificats
finals de la instal·lació, taxes al estament oficial (EIC). Aportació de
tota la documentació demanada per la D.F. per tal de complimentar el pro-
grama
de control de qualitat.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 3.769,31 7.538,62

TOTAL APARTADO 01.16.02.0F  INSTAL·LACIONS
HABITATGES............................................................

21.586,96

APARTADO 01.16.02.0G  SERVEIS COMUNS                                                 

EH011601     ML CANONADA POLIBUTIILÈ  16 mm.                                    

Subm. i col. de canonada de polibutilè de 16 mm. de diàmetre exterior i 1,8
mm. de gruix de paret, segons UNE 53415, amb p.p. de maniguets d' unió,
accessoris  i suports.  S'inclou p.p. de pintura o cinta adhesiva per a senyalit-
zació amb franges, anells i fletxes segons la UNE 100.100.187.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 8,77 87,70

EH011602     ML CANONADA POLIBUTILÈ 20 mm.                                      

Subm. i col. de canonada de polibuitlè de 20 mm. de diàmetre exterior i
2,3mm. de gruix de paret, segons UNE 53415, amb p.p. de maniguets d'
unió, accessoris  i suports.  S'inclou p.p. de pintura o cinta adhesiva per a
senyalització amb franges, anells i fletxes segons la UNE 100.100.187.

10 1,100 11,000

11,000 9,22 101,42

EFQ37541     m   Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=3/4´´,g=19mm,dificult.bai

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub
de 3/4´´ de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.lo-
cat superficialment

10 1,100 11,000

11,000 5,03 55,33

21 de marzo de 2011 Página 51



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRAFALGAR 11                                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EN3154F7     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de
pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 15,28 45,84

EN3144F7     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de
pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 13,08 26,16

TOTAL APARTADO 01.16.02.0G  SERVEIS COMUNS. 316,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.02  FONTANERIA.......... 41.449,48

SUBCAPÍTULO 01.16.03  ELECTRICITAT                                                   
APARTADO 01.16.03.01  XARXA DE TERRES.                                               

EE65PI01     UN  PIQUETA TERRA DE 2 m. i 14 mm.                                  

Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i 14 mm. de dià-
metre. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió de piqueta a cable de Cu.

Presupuestos anteriores 6,000

6,000 16,74 100,44

EE60DE02     ML CABLE DE CU. NU DE 35 mm2.                                      

Subm. y col. de cable de coure despullat de 35 mm2. inclou p.p. d'accesoris
i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 97,000

97,000 4,42 428,74

EE61GR01     ML TUB GRISDUR ROSCAT DE 16.                                       

Subm. i col. de tub GRISDUR roscat DE 16, amb p.p. d'accessoris i grapes.

Presupuestos anteriores 15,000

15,000 3,67 55,05

EE65QU01     UN  CAIXA DE TERRES QUINTELA PCT-C.                                 

Subm. i col. de caixa de terres QUINTELA PCT-C amb pont seccionador de
pletina de coure inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 15,73 15,73

PA010101     PA CONNEXIONAT XARXA AIGUA SANITARIA                               

Connexió de la xarxa d'aigua sanitaria a la xarxa de terres del bloc.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 185,63 185,63

ED351230     u   Pericó pas form.pref.,30x30x33cm,g=3,5cm,+tapa,col.             

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i
3,5 cm de gruix, per comprovació de terra, inclosa tapa de formigó prefabri-
cat, col.locat

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 28,77 57,54

EG21291H     m   Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió ros

Tub rígid de PVC, de 32 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

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 3,28 65,60

TOTAL APARTADO 01.16.03.01  XARXA DE TERRES. 908,73
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APARTADO 01.16.03.02  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ.                                    

EG11U940     u   C.G.P. 400A,600x300x160mm,UNESA-9,base NH T-2+fusibles,munt.supe

Subm. i col. de caixa general de protecció CAHORS C.G.P-9-400 ref. 446.122
de les següents característiques:
- Envolvent en poliéster reforçat amb fibra de vidre autoextinguible i resistent
a agents químics, corrosió i a raigs ultravioleta.
- Entrada de cables de xarxa i sortida derivació abonat.
- Grau de protecció IP-437 en exterior i IP-417 UNE 20-324 en interior.
- Tancament a través de cargol triangular normalitzat.
- Bases de fusible seccionables individualment. Els bornes són aptes per a
conductors de coure i alumini, orientables i d'estrep desmontable.
- Entrada i sortida de cables mitjançant cons ajustables.
S'inclouen 3 fusibles SIEMENS NH1 de 400A i p.p. d'accessoris de muntat-
ge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 178,02 356,04

TOTAL APARTADO 01.16.03.02  CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ.........................................................

356,04

APARTADO 01.16.03.03  CONCENTRACIÓ DE COMPTADORS.                                    

25010303     UN  CONCENTRACIO DE COMPTADORS 1.                                   

Subm. i col. de concentració de comptadors 1 amb quadre metàl.lic RQ de
doble aïllament clase II-B desglosat en:
* 18 M-1 de per les vivendes.
* 1 T-2 de per serveis comuns.
* 1 T-2 de per trasters
* 1 T-2 de per local 1.
* 1 T-2 de per local 2.
S'inclouen fusibles, pletines, cablejat, interruptor de 250A i material auxiliar
de muntatge, tot segons especificacions i normativa de la companyia elèctri-
ca.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.012,50 1.012,50

TOTAL APARTADO 01.16.03.03  CONCENTRACIÓ DE
COMPTADORS..........................................................

1.012,50

APARTADO 01.16.03.04  LÍNIA REPARTIDORA 1.                                           

EE60Z115     ML CABLE CU 0'6-1 RZ1-K DE 4x95mm2.                                

Subm. i col. de cable de Cu. tipus RZ1-K 0'6-1kV. de 4x95 mm2, lliure d'halo-
gens. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 30,000

30,000 23,08 692,40

EE61AA08     ML TUB ASAFLEX 140 mm.                                             

Subm. i col. de canonada de canaltizació elèctrica doble paret coarrugat
ASAFLEX de 140 mm.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 6,74 67,40

TOTAL APARTADO 01.16.03.04  LÍNIA
REPARTIDORA 1.......................................................

759,80

21 de marzo de 2011 Página 53



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRAFALGAR 11                                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.16.03.06  MUNTANTS ELÈCTRICS.                                            

EG329706     m   Conductor Cu UNE ES07Z1-K (AS),baixa emissivitat fums,1x16mm2,co

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 350,000

350,000 2,92 1.022,00

EG329806     m   Conductor Cu UNE ES07Z1-K (AS),baixa emissivitat fums,1x25mm2,co

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x25 mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 950,000

950,000 4,05 3.847,50

EG329906     m   Conductor Cu UNE ES07Z1-K (AS),baixa emissivitat fums,1x35mm2,co

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 950,000

950,000 5,41 5.139,50

EE61RE04     ML TUB REFLEX M 32 mm.                                             

Subm. i col. de tub REFLEX M 32 mm., amb p.p. de grapes.

Presupuestos anteriores 200,000

200,000 1,80 360,00

EE61RE05     ML TUB REFLEX M 40 mm.                                             

Subm. i col. de tub REFLEX M 40 mm., amb p.p. de grapes.

Presupuestos anteriores 900,000

900,000 2,09 1.881,00

TOTAL APARTADO 01.16.03.06  MUNTANTS
ELÈCTRICS...............................................................

12.250,00

APARTADO 01.16.03.07  INTERIOR HABITATGES.                                           

PA010701     UN  QUADRE HABITATGE 9,2kW.                                         

Subm. i col. de quadre habitatge electrificació elevada format per cofret mo-
dular de superfície MERLIN GERIN MINI PRAGMA ref. 13633. En el seu inte-
rior es col·locaran els següents elements:
* 1 ICP M.G. C60 de 40A. 1P+N ref. 11917.
* 1 Tapaborns precintable M.G. per ICP de 2P ref. 16670.
* 1 Pia M.G. corva C de 40A. 1P+N. ( IGA) ref. 24328.
* 1 Protector sobretensions permanents SIMON ref. 68845-31 2P 230V.
* 1 Protector soebretensions transitòries M.G. 2P 255V ref. 26479.
* 2 Diferencial M.G. 40/2/0'03A ref. 23014.
* 1 Pia M.G. corva C de 10A. 1P+N.
* 5 Pies M.G. corva C de 16A. 1P+N.
* 2 Pia M.G. corva C de 25A. 1P+N.
S'inclou cablejat, borns, esquemes elèctrics actualitzats, i p.p. d'accessoris
pels seu muntatge i connexionat.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 590,20 10.623,60

EZ01EH16     UN  PUNT D'ENLLUMENAT.                                              

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per punt de llum, interruptor,
conmutador o encreuament amb conductors de secció reglamentària. S'in-
clou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 13,14 236,52

EZ01EH12     UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA REBEDOR.                                 

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per rebedor amb conductors
de secció reglamentària. S'inclou  p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 30,05 540,90
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EZ01EH08     UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA PAS-PASSADIS.                            

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per pas-passadís amb con-
ductors de secció reglamentària. S'inclou  p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 46,91 844,38

EZ01EH01     UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA SALO-MENJADOR.                           

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per saló-menjador amb con-
ductors de secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 66,33 1.193,94

EZ01EH07     UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA CUINA.                                   

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per cuina amb conductors de
secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 54,65 983,70

EZ01EH02     UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA HABITACIO DE MATRIMONI.                  

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per habitació de matrimoni
amb conductors de secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 65,34 1.176,12

EZ01EH06     UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA HABITACIO DOBLE SENSE TV.                

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per habitació doble sense TV
amb conductors de secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 63,03 1.134,54

EZ01EH03     UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA HABITACIO INDIVIDUAL.                    

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per habitació individual amb
conductors de secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 55,15 992,70

EZ01EH0400   UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA BANY 4 PECES.                            

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per bany 4 peces amb conduc-
tors de secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu mun-
tatge.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 51,07 1.021,40

EZ01EH0401   UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA BANY 2-3 PECES.                          

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per bany 3 peces amb conduc-
tors de secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu mun-
tatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 50,17 903,06

EZ01EH09     UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA SAFAREIG.                                

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per safareig amb conductors
de secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 37,17 669,06
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EZ01EH18     PA INSTAL.LACIO ELECTRICA TERMOSTAT.                               

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada del termostat de calefacció.
S'inclou p.p de material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 35,60 640,80

EZ01EH0600   UN  INSTAL.LACIO ELECTRICA TERRASSA.                                

Subm. i col. d'instal·lació elèctrica encastada per terrassa amb aplics de pa-
ret i conductors de secció reglamentària. S'inclou p.p. de material auxiliar pel
seu muntatge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 29,41 58,82

EE51UP01     UN  INTERRUPTOR EUNEA UNICA PLUS ref U3.201.18.                     

Subm. i col. d'interruptor EUNEA UNICA PLUS ref U3.201.18. S'inclou marc
amb embellidor (ref. U6.002.8--), caixa d'encastar universal i material auxiliar
de muntatge.

Presupuestos anteriores 50,000

50,000 12,62 631,00

EE51UP02     UN  COMMUTADOR EUNEA UNICA PLUS ref U3.203.18.                      

Subm. i col. de commutador EUNEA UNICA PLUS ref U3.203.18. S'inclou
marc amb embellidor (ref. U6.002.8--), caixa d'encastar universal i material
auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 50,000

50,000 13,14 657,00

EE51UP03     UN  CREUAMENT EUNEA UNICA PLUS ref U3.205.18.                       

Subm. i col. de creuament EUNEA UNICA PLUS ref U3.205.18. S'inclou marc
amb embellidor (ref. U6.002.8--), caixa d'encastar universal i material auxiliar
de muntatge.

Presupuestos anteriores 50,000

50,000 16,87 843,50

EE51UP06     UN  BASE ENDOLL EUNEA UNICA PLUS ref U3.036.18.                     

Subm. i col. de base endoll EUNEA UNICA PLUS ref U3.036.18. S'inclou
marc amb embellidor (ref. U6.002.8--), caixa d'encastar universal i material
auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 50,000

50,000 13,30 665,00

EE504801     UN  BASE ENDOLL 25A. SIMON 48452-31.                                

Subm. i col. de base d'endoll bipolar 25A. SIMON amb P.T. lateral 48452-31.
S'inclou caixa d'encastar i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 80,000

80,000 11,38 910,40

EE500457     UN  CLAVILLA SIMON 10457-31 25A 380V.                               

Subm. i col. de clavilla per a endolls especials SIMON ref. 10457 de 25A,
380V, para base 48442-32 i 48453-31.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 10,14 182,52

EE51UP10     UN  TAPA CEGA EUNEA UNICA PLUS ref U9.866.18.                       

Subm. i col. tapa cega EUNEA UNICA PLUS ref U9.866.18. S'inclou marc
amb embellidor (ref. U6.002.8--), caixa d'encastar universal i material auxiliar
de muntatge.

Presupuestos anteriores 50,000

50,000 11,81 590,50
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EE51UP1Y     UN  POLSADOR TIMBRE ESTANCA55 ref 96246E.07P.                       

Subm. i col. de pulsador timbre amb pilot lluminós EUNEA ESTANCA55 ref.
96106E007P. S'inclou  marc, junta d'estanqueïtat, caixa d'encastar universal
i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 180,000

180,000 23,26 4.186,80

EB09RO03     UN  AVISADOR DING-DONG RODMAN DD-1 ref. RDD2A1.                     

Subm. i col. avisador DING-DONG RODMAN DD-1 ref. RDD2A1 a 220V, amb
un nivell sonor de 75 dB a 1m., un abast de 30 m. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 22,98 413,64

EE736150     UN  LLUMINARIA TROLL 6150/126/21.                                   

Subm. i col. d'aplic de paret TROLL mod. 6150/126/21 de color gris metal·lit-
zat, IP 54. S'inclou bombeta TC-D de 26W. i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 77,72 777,20

TOTAL APARTADO 01.16.03.07  INTERIOR
HABITATGES............................................................

30.877,10

APARTADO 01.16.03.08  ASCENSOR.                                                      

25011001     UN  SUBQUADRE ASCENSOR.                                             

Subm. i col. de Subquadre Ascensor, format per cofret modular estanc MER-
LIN GERIN PRAGMA C ref. 10224 de dimensions 725x350x100 mm amb
porta transparent. En el seu interior es col·locaran els següents elements:
* 1 Pia M.G. 25A. corba D 4P. (IGA)
* 2 Diferencial M.G. 40/4/0'3A.
* 2 Diferencial M.G. 40/2/0'03A.
* 2 Pia M.G. 25A. corba D 4P.
* 3 Pies M.G. 10A. 1P+N.
* 1 Pia M.G. 16A. 1P+N.
S'inclouen borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, por-
ta-plànols, rètols de fòrmica per identificació de cada element, contactes au-
xiliars i p.p. d'accessoris pels seu muntatge i connexionat.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.072,87 1.072,87

EE750152     UN  PORTABOMBETES LEGRAND 601.52.                                   

Subm. i col. de portabombetes LEGRAND mod. 601.52, inclosa bombeta de
60 W. standard i material auxiliar pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 32,000

32,000 15,55 497,60

25011002     UN  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ASCENSOR.                                

Subm. i col d'instal·lació elèctrica de les llums del rosari, cabina ascensor,
sala ascensor i endoll subquadre, amb conductors de secció reglamentària.
S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 148,50 148,50

EE61GR05     ML TUB GRISDUR ROSCAT DE 40.                                       

Subm. i col. de tub GRISDUR roscat DE 40, amb p.p. d'accessoris i grapes.

Presupuestos anteriores 80,000

80,000 7,55 604,00

EE504402     UN  BASE ENDOLL SIMON-44 44432-35.                                  

Subm. i col. d'endoll estanc SIMON-44 44432-35  IP-55 amb mecanisme
muntat i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 10,52 21,04
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EG327706     m   Conductor Cu UNE H07V-K,1x16mm2,col.tub                         

Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x16
mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 50,000

50,000 2,52 126,00

EG327606     m   Conductor Cu UNE H07V-K,1x10mm2,col.tub                         

Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x10
mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 200,000

200,000 1,37 274,00

TOTAL APARTADO 01.16.03.08  ASCENSOR............. 2.744,01

APARTADO 01.16.03.0A  ESCALA I SERVEIS COMUNS.                                       

25010701     UN  SUBQUADRE SERVEIS COMUNITARIS.                                  

Subm. i col. de Subquadre Serveis Comunitaris SB-1, format per dos arma-
ris modulars metàl·lic MERLIN GERIN PRISMA G ref. 08107 de dimensions
1.080x600x250 amb porta plena MERLIN GERIN ref. 08127. En el seu inte-
rior es col·locaran els següents elements:
* 1 ICP M.G. 50A 4P ref. 11980.
* 1 Pia M.G. 50A 4P. (IGA) ref. 24368.
* 1 Protector sobretensions transitòries 4P 230V SIMON ref. 68846-31.
* 3 Bobines protecció sobretensions permanents M.G. ref. 26479.
* 4 Pies M.G. 25A 4P corba D ref. 24690.
* 11 Diferencial M.G. 40/4/0'3A ref. 23045.
* 9 Diferencials M.G. 40/2/0'03A ref. 23014.
* 5 Pies M.G. 16A. 2P ref. 24337.
* 18 Pies M.G. 10A. 2P ref. 24336.
* 13 Minuter automàtic M.G. ref. 15363.
* 1 Interruptor horari M.G. ref. 15722.
* 5 Guardamotors M.G. de 1,6-2,5A. ref. 21106.
* 1 Guardamotor M.G. de 2,5-4A ref. 21107.
* 7 Contactors M.G. 3P/25A ref. 15961.
* 14 Contactors M.G. 2P/25A ref. 15964.
* 1 Interruptor crepuscular M.G. 15368.
S'inclouen borns, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, contac-
tes auxiliars, porta plena del cofret i p.p. d'accessoris pels seu muntatge i
connexionat.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 6.839,93 6.839,93

EE73015S     UN  LLUMINARIA TROLL DOWNLIGHT SUPERFICIE 015S/33.                  

Sum. i col. de downlight de superficie  TROLL gama Optics S mod. 015S/33
amb reflector platejat. S'inclouen 2 làmpades TC-D de 13 W. i material auxi-
liar de montatge.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 100,20 2.004,00

EE70TW05     UN  LLUMINARIA PHILIPS ESTANCA TCW 216 1X58 IC.                     

Subm. i col. de lluminària fluorescent estanca PHILIPS TCW216 IC de
1x58W. S'inclou un tub fluorescent standard de 58 W. i material auxiliar de
muntatge.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 47,33 236,65

EE70TW04     UN  LLUMINARIA PHILIPS ESTANCA TCW 216 1X36 IC.                     

Subm. i col. de lluminària fluorescent estanca PHILIPS TCW216 IC de
1x36W. S'inclou un tub fluorescent standard de 36 W. i material auxiliar de
muntatge.

Presupuestos anteriores 7,000

7,000 44,27 309,89

EE736150     UN  LLUMINARIA TROLL 6150/126/21.                                   

Subm. i col. d'aplic de paret TROLL mod. 6150/126/21 de color gris metal·lit-
zat, IP 54. S'inclou bombeta TC-D de 26W. i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000
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18,000 77,72 1.398,96

EE736264     UN  LLUMINARIA TROLL 6264/26/21.                                    

Subm. i col. d'aplic de paret TROLL mod. 6264/26/21 de color gris metal·lit-
zat, cos cromat, difusor gris.  S'inclou bombeta PL-C de 26 W. i material auxi-
liar de muntatge.

Presupuestos anteriores 7,000

7,000 101,28 708,96

EE69DA06     UN  LLUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3S (NO ESTANC).            

Subm. i col. de bloc d'emergència DAISALUX sèrie NOVA mod. NOVA N3S
de les següents característiques:
- Autonomia 1 h.
- 160 Lumens.
- 32 m².
- Emergència fluorescent i senyalització incandescent.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 42,000

42,000 48,86 2.052,12

EE69DA11     UN  LLUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX NOVA N11S - ESTANC.              

Subm. i col. de bloc d'emergència estanc DAISALUX sèrie NOVA mod. NOVA
N11S de les següents característiques:
- Autonomia 1 h.
- 583 Lumens.
- 116'6 m².
- Emergència fluorescent i senyalització incandescent.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 107,53 1.075,30

EE51UP1Z     UN  INTERRUPTOR COMMUTADOR EUNEA ESTANCA55 ref 96103.07.            

Subm. i col. d'interruptor-commutador EUNEA ESTANCA55 ref. 96103.07.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

0,000 11,92 0,00

EE51UP14     UN  BASE ENDOLL EUNEA ESTANCA55 ref 96036E.18.                      

Subm. i col. de base endoll EUNEA ESTANCA55 ref. 96036E.18. S'inclou
marc, junta d'estanqueïtat, caixa d'encastar universal i material auxiliar de
muntatge.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 19,55 195,50

EE7GHA03     UN  DOWNLIGHT ESTANC GEWISS ASTRID 210 ref. GW 82354.               

Subm. i col. de downlight GEWISS sèrie ASTRID 210 ref. GW82354, reactàn-
cia electrònica, grau de protecció IP44. S'inclouen dos làmpades FSQ de
26W i material auxiliar de muntatge.

0,000 95,62 0,00

EE750152     UN  PORTABOMBETES LEGRAND 601.52.                                   

Subm. i col. de portabombetes LEGRAND mod. 601.52, inclosa bombeta de
60 W. standard i material auxiliar pel seu muntatge.

0,000 15,55 0,00

EE70ND01     UN  REGLETA FLUORESCENT PHILIPS NLD 500 118.                        

Subm. i col. de regleta decorativa fluorescent PHILIPS NLD 500 118 de 1x18
W. S'inclouen tub fluorescent standard de 18 W. i material auxiliar de muntat-
ge.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 34,22 684,40

EG327606     m   Conductor Cu UNE H07V-K,1x10mm2,col.tub                         

Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x10
mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 50,000

50,000 1,37 68,50
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EE60Z142     ML CABLE CU 0'6-1 RZ1-K DE 5x25mm2.                                

Subm. i col. de cable de Cu. tipus RZ1-K 0'6-1kV. de 5x25 mm2, lliure d'halo-
gens. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 14,97 74,85

EE601K38     ML CABLE 0'6-1 RKV. DE CU. 5x6 mm2.                                

Subm. i col. de cable de Cu. 0'6-1 kv. de 5x6 mm2. tipus RVK. Inclou p.p.
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 190,000

190,000 3,09 587,10

EE601K36     ML CABLE 0'6-1 RKV. DE CU. 5x2'5 mm2                               

Subm. i col. de cable de Cu. 0'6-1 kv. de 5x2'5 mm2. tipus RVK. Inclou p.p.
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 195,000

195,000 1,94 378,30

EE61RE05     ML TUB REFLEX M 40 mm.                                             

Subm. i col. de tub REFLEX M 40 mm., amb p.p. de grapes.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 2,09 20,90

EE61RE03     ML TUB REFLEX M 25 mm.                                             

Subm. i col. de tub REFLEX M 25 mm., amb p.p. de grapes.

Presupuestos anteriores 200,000

200,000 1,58 316,00

EE61RE02     ML TUB REFLEX M 20 mm.                                             

Subm. i col. de tub REFLEX M 20 mm., amb p.p. de grapes.

Presupuestos anteriores 450,000

450,000 1,60 720,00

EE61RE01     ML TUB REFLEX M 16 mm.                                             

Subm. i col. de tub REFLEX M 16 mm., amb p.p. de grapes.

Presupuestos anteriores 450,000

450,000 1,51 679,50

EG327306     m   Conductor Cu UNE H07V-K,1x2,5mm2,col.tub                        

Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x2,5
mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 1.450,000

1.450,000 0,65 942,50

EG327206     m   Conductor Cu UNE H07V-K,1x1,5mm2,col.tub                        

Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x1,5
mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 2.850,000

2.850,000 0,54 1.539,00

TOTAL APARTADO 01.16.03.0A  ESCALA I SERVEIS
COMUNS...................................................................

20.832,36
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APARTADO 01.16.03.0B  RITI                                                           

EE70TW05     UN  LLUMINARIA PHILIPS ESTANCA TCW 216 1X58 IC.                     

Subm. i col. de lluminària fluorescent estanca PHILIPS TCW216 IC de
1x58W. S'inclou un tub fluorescent standard de 58 W. i material auxiliar de
muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 47,33 47,33

EE69DA06     UN  LLUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3S (NO ESTANC).            

Subm. i col. de bloc d'emergència DAISALUX sèrie NOVA mod. NOVA N3S
de les següents característiques:
- Autonomia 1 h.
- 160 Lumens.
- 32 m².
- Emergència fluorescent i senyalització incandescent.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 36,000

36,000 48,86 1.758,96

EE51UP1Z     UN  INTERRUPTOR COMMUTADOR EUNEA ESTANCA55 ref 96103.07.            

Subm. i col. d'interruptor-commutador EUNEA ESTANCA55 ref. 96103.07.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 11,92 238,40

EE51UP14     UN  BASE ENDOLL EUNEA ESTANCA55 ref 96036E.18.                      

Subm. i col. de base endoll EUNEA ESTANCA55 ref. 96036E.18. S'inclou
marc, junta d'estanqueïtat, caixa d'encastar universal i material auxiliar de
muntatge.

Presupuestos anteriores 4,000

4,000 19,55 78,20

PA010720     UN  SUBQUADRE RITI.                                                 

Subm. i col. de subquadre de RITI format per cofret modular de superfície
MERLIN GERIN MINI PRAGMA ref. 13344. En el seu interior es col·locaran
els següents elements:
* 1 Pia M.G. corva C de 25A. 1P+N.
* 1 Diferencial M.G. 40/2/0'03A ref. 23014.
* 1 Pia M.G. corva C de 10A. 1P+N.
* 2 Pies M.G. corva C de 16A. 1P+N.
S'inclou cablejat, borns, esquemes elèctrics actualitzats, i p.p. d'accessoris
pels seu muntatge i connexionat.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 201,62 201,62

EG327506     m   Conductor Cu UNE H07V-K,1x6mm2,col.tub                          

Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x6
mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 1,25 12,50

TOTAL APARTADO 01.16.03.0B  RITI ........................ 2.337,01
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APARTADO 01.16.03.0C  RITS                                                           

EE750152     UN  PORTABOMBETES LEGRAND 601.52.                                   

Subm. i col. de portabombetes LEGRAND mod. 601.52, inclosa bombeta de
60 W. standard i material auxiliar pel seu muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 15,55 15,55

EE69DA06     UN  LLUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3S (NO ESTANC).            

Subm. i col. de bloc d'emergència DAISALUX sèrie NOVA mod. NOVA N3S
de les següents característiques:
- Autonomia 1 h.
- 160 Lumens.
- 32 m².
- Emergència fluorescent i senyalització incandescent.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 48,86 48,86

EE51UP1Z     UN  INTERRUPTOR COMMUTADOR EUNEA ESTANCA55 ref 96103.07.            

Subm. i col. d'interruptor-commutador EUNEA ESTANCA55 ref. 96103.07.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 11,92 11,92

EE51UP14     UN  BASE ENDOLL EUNEA ESTANCA55 ref 96036E.18.                      

Subm. i col. de base endoll EUNEA ESTANCA55 ref. 96036E.18. S'inclou
marc, junta d'estanqueïtat, caixa d'encastar universal i material auxiliar de
muntatge.

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 19,55 58,65

PA010721     UN  SUBQUADRE RITS.                                                 

Subm. i col. de subquadre de RITS format per cofret modular de superfície
MERLIN GERIN MINI PRAGMA ref. 13344. En el seu interior es col·locaran
els següents elements:
* 1 Pia M.G. corva C de 25A. 1P+N.
* 1 Diferencial M.G. 40/2/0'03A ref. 23014.
* 1 Pia M.G. corva C de 10A. 1P+N.
* 2 Pies M.G. corva C de 16A. 1P+N.
S'inclou cablejat, borns, esquemes elèctrics actualitzats, i p.p. d'accessoris
pels seu muntatge i connexionat.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 209,58 209,58

EG313506     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x6mm2,col.tub                   

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6
mm2, col.locat en tub

Presupuestos anteriores 45,000

45,000 2,46 110,70

TOTAL APARTADO 01.16.03.0C  RITS....................... 455,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.03  ELECTRICITAT ....... 72.532,81
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SUBCAPÍTULO 01.16.04  GAS                                                            
APARTADO 01.16.04.0J  ESCOMESA.                                                      

EFB19452     m   Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
superficialment

1 1,100 1,100

1,100 12,29 13,52

EK621190     u   Tija, tub PE 80 D=63mm-tub coure D=80mm                         

Tija per a escomesa de gas,  amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11 segons UNE-EN 1555-1, a
tub de coure de 80mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert
de resina de poliuretà

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 319,94 319,94

EF52F6B2     m   Tub Cu R250 (semidur),DN=76,1mm,g=2mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,

Tub de coure R250 (semidur) de 76,1 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

Presupuestos anteriores 47,000

47,000 34,91 1.640,77

EF21D211     m   Tub acer galv.,s/sold.,D=4´´,roscat,dific.baix,col.superf.      

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 4´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

4 1,100 4,400

4,400 66,66 293,30

TOTAL APARTADO 01.16.04.0J  ESCOMESA............. 2.267,53

APARTADO 01.16.04.0K  COMPTADORS                                                     

EG01HA06     UN  VALVULA BOLA HALLEY-2000 2´´.                                   

Subm. i col. de vàlvula de bola HALLEY-2000 de 2´´. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 35,57 71,14

EG70RI01     UN  RETOL INDICATIU ´´PROHIBIDO FUMAR´´.                            

Subm. i col. de rètol indicatiu de ´´PROHIBIDO FUMAR´´ col·locat davant la
porta de concentració de comptadors de gas.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 27,44 27,44

EA13CR02     UN  REIXA MADEL CRG-SCV 200x200 mm.                                 

Subm. i col. de reixa d'acer MADEL CRG-SCV de 200x200 mm. S'inclou marc
i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 18,79 37,58

EG21BC14     UN  BC/GN-COMPTADOR GAS                                             

Subm. i col. de comptadors individuals MERCAGAS BC/GN-20 de les se-
güents característiques:
- Per a gas natural.
- Per a 20 uts comptadors G-4.
- Sortides de Ø22 mm.
- Pressió d'entrada 50 mbar.
- Amb vàlvula d'abonat GN12.
- Construïda en Coure.
S'inclouen comptadors, suports de comptador i material auxiliar de muntat-
ge.

Presupuestos anteriores 2,000
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2,000 119,00 238,00

ENG1U090     u   Vàlvula gas DN80,rosca gas H G3'', junt pla M G3''1/2           

Vàlvula de pas de gas de 80 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
3'' i junt pla mascle G 3''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 306,77 306,77

TOTAL APARTADO 01.16.04.0K  COMPTADORS ....... 680,93

APARTADO 01.16.04.0L  MUNTANTS I HABITATGES.                                         

EZ04GH03     UN  INSTAL·LACIO VIVENDA/LOCAL CALDERA.                             

Subm. i col. de xarxa de distribució interior de gas per una vivenda amb una
caldera amb tuberia de coure electrolític de 1 mm. de gruix, de diàmetres ho-
mol.logats per Reglament de gas i d'acord amb plànols. S'inclouen claus de
pas, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 144,94 2.898,80

EZ04GH04     UN  INSTAL·LACIO VIVENDA (derivació amb40/42)                       

Subm. i col. de xarxa de distribució interior de gas per una vivenda amb una
caldera i una cuina amb tuberia de coure electrolític , de diàmetres homol.lo-
gats per Reglament de gas i d'acord amb plànols. S'inclouen claus de pas,
p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 79,02 1.580,40

EF52B3B2     m   Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

Presupuestos anteriores 250,000

250,000 12,15 3.037,50

EF52C3B2     m   Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

Presupuestos anteriores 250,000

250,000 13,89 3.472,50

ENG1U050     u   Vàlvula gas DN32,rosca gas H G1''1/4, junt pla M G1''1/2        

Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Presupuestos anteriores 22,000

22,000 27,39 602,58

ENG1U060     u   Vàlvula gas DN40,rosca gas H G1''1/2, junt pla M G2''           

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 36,23 362,30

EFA18342     m   Tub PVC,DN=50mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.sup

Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió no-
minal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mit-
jà i col.locat superficialment

Presupuestos anteriores 70,000

70,000 6,21 434,70
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EFA19342     m   Tub PVC,DN=63mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.sup

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió no-
minal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mit-
jà i col.locat superficialment

Presupuestos anteriores 50,000

50,000 6,73 336,50

TOTAL APARTADO 01.16.04.0L  MUNTANTS I
HABITATGES............................................................

12.725,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.04  GAS ....................... 15.673,74

SUBCAPÍTULO 01.16.05  EXTRACCIÓ I VENTILACIONS.                                      
APARTADO 01.16.05.0M  VENTILACIÓ INTERIOR HABITATGES.                                

EU24CA11     UN  XEMENEIA COLECTIVA EXTRACCIÓ FUMS                               

Xemeneia col·lectiva metàl·lica de construcció modular, per a l'evacuació
de fums i l'aportació d'aire de 9 calderes estanques de gas natural de
23 kW de potència cadascuna, muntatge interior, de la marca DINAK DG
TRIPLE PARED 175/360, estructura interior de triple paret amb aïllament,
per a instal·lar a una altitud de 50 m com a màxim, segons la norma
UNE-EN 1856-1. Amb sombreret antivent. Sortida de 1,5 m per damunt
de la coberta del edifici o qualsevol objecte colindant. Inclosos els registres
dels conductes.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 1.617,03 3.234,06

EU24CA12     UN  VENTIL·LACIÓ INTERIOR HABITATGES                                

Suministro y colocacion de la instalacion de ventilación mecánica en vivien-
das
con cocina y dos baños y dos-tres dormitorios, según normativa vigente
y NTE-ISV-10, formada por:
Extracción de humos de caldera mediante conducto interior de inoxidable,
aislante a base de manta de fibra cerámica y conductos intermedio y exterior
de acero aluminizado con fijaciones metálicas hasta montante comunitario.
Ventilación adicional de cocina y extracción de humos de campana extracto-
ra
con conductos de Polipropileno PP plástico blanco, con sistema de
unión por enchufe con junta labiada y con abrazaderas metálicas discurrien-
do
por falso techo hasta montante comunitario.
Conductos de extracción ,en baños, tipo shunt formado por cajón metálico,
de acero aluminizado, modelo ESS Vent de Negarra o similar, con deriva-
ción vertical hasta
planta cuarta que transcurre por falso techo hasta punto de salida en cubier-
ta,
con fijaciones metálicas, incluidas bocas de impulsion/extraccion autorregu-
lables
y recuperadores o intercambiadores, piezas especiales, registros
de los conductos de ventilacion, de desviación y rejillas de aluminio o PP
de medidas según especificaciones planos.
Todo según planos y documentación técnica. Incluidas medios auxiliares,
accesorios, pasamuros, manguitos cortafuegos, fijaciones, soportes, válvu-
las,
elementos y mecanismos adecuados para el correcto funcionamiento
del conjunto de la instalación. Incluida p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 491,91 983,82
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EU94SP01     UN  VENTIL·LACIÓ LOCALS (Previsions)                                

Suministro y colocacion de elementos necesarios para la recepcion de futu-
ras
instalaciones de evacuacion de humos, tubo prevision ventilaciones
de baños y zonas de coccion, para un local, con conductos AA300 para
salida de humos, tubos de PP90 para previsión paso de aire acondicionado,
según
normativa vigente y NTE-ISV-10, formada por conductos, tapes, rejillas, fija-
ciones
metálicas, incluidas piezas especiales, de desviación y rejillas.incluidos
medios auxiliares, accesorios, pasamuros, manguitos cortafuegos,
fijaciones, soportes, elementos y mecanismos adecuados para la correcta
recepcion de la futura instalación. Incluida p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 176,09 352,18

EU94SP02     UN  GRUP EXTRACCIÓ TRASTERS (Posta en marxa)                        

Operacions per manteniment i posta en marxa de boca d'extracció existents
en trasters de les següents característiques:
- Diàmetre: 125 mm.
- Cabal: 280 m3/h.
S'inclou material auxiliar de muntatge i reparacions.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 500,96 500,96

EA22RE01     UN  REIXA VENTILACIO 150x150 mm.                                    

Subm. i col. de reixa de ventilació d'alumini de 150x150 mm. S'inclou p.p. de
fixacions i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 3,91 39,10

TOTAL APARTADO 01.16.05.0M  VENTILACIÓ
INTERIOR HABITATGES............................................

5.110,12

APARTADO 01.16.05.0N  CUINES                                                         

EA02TG03     ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm *                               

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5 mm.
de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.

Presupuestos anteriores 60,000

60,000 11,14 668,40

EA02FL03     ML TUB FLEXAL ALUDEC DE 127 mm.                                    

Subm. i col. de tub flexible tipus DEC-FLEXAL mod. ALUDEC de 127 mm. de
diàmetre, composat per tres capes d'alumini i dos de poliester. S'inclou p.p.
d'accesoris de muntatge.

Presupuestos anteriores 30,000

30,000 7,07 212,10

TOTAL APARTADO 01.16.05.0N  CUINES................... 880,50
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APARTADO 01.16.05.0O  CALDERES                                                       

EA02TG0100  ML TUB HELICOIDAL GALV. 80-0'5 mm. *                               

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 80 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de
gruix, amb p.p. de suports i ancoratges.

Presupuestos anteriores 81,500

81,500 10,38 845,97

EA02TG3A00 ML TUB PER CONNEXCIÓ EN T PER EVACUACIÓ                            

Subm. i col. de tub per connexció en T per evacuació per paret de 150/210
mm. de diàmetre, amb .p. de suports i ancoratges.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 87,44 1.573,92

TOTAL APARTADO 01.16.05.0O  CALDERES............. 2.419,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.05  EXTRACCIÓ I
VENTILACIONS.........................................................

8.410,51

SUBCAPÍTULO 01.16.06  CALEFACCIÓ                                                     
APARTADO 01.16.06.0I  INSTAL·LACIÓ.                                                  

EC02VI31     UN  CALDERA VIESSMANN VITOPEND 100 24 kW. MIXTA ESTANCA.            

Subm. i col. de caldera mural mixta a gas VIESSMANN VITOPEND 100, amb
producció instantània d'ACS, de combustió estanca i encesa electrònica. Per
a Gas Natural, de les següents característiques:
- Potència útil. 10'5 a 24'0 Kw.
- Potència elèctrica absorvida. 120 w.
- Rendiment. 90 %.
- Vas d'expansió incorporat de capacitat de 8 l.
- Evacuació de fums. Tipus natural. Connexió a xemeneia: diám. int. 130
mm.
- Plantilla de muntatge i connexions incorporada.
- Kit Solar intercambiador incorporat.
- Regulació a temperatura constant.
S'inclou termostat ambient programable VIESSMANN ref.7450 023, posada
en funcionament de l'equip i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 1.437,37 28.747,40

EC25CO08     UN  COL·LECTOR COMAP KIT-9900 3 CIRCUITS.                           

Subm. i col. de col·lector COMAP KIT-9900 de 3 circuits completament mun-
tats amb:
- 3 Detentors amb memòria.
- 2 Suports murals ajustables.
- 2 Col·lectors trefilats de 3 sortides.
S'inclouen vàlvules d'entrada i sortida d'esfera, mòduls porta-termòmetres,
termòmetres de 0 a 60º C., joc d'etiquetes i material auxiliar pel seu muntat-
ge.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 117,55 235,10

EC25CO07     UN  COL·LECTOR COMAP KIT-9900 2 CIRCUITS.                           

Subm. i col. de col·lector COMAP KIT-9900 de 2 circuits completament mun-
tats amb:
- 2 Detentors amb memòria.
- 2 Suports murals ajustables.
- 2 Col·lectors trefilats de 2 sortides.
S'inclouen vàlvules d'entrada i sortida d'esfera, mòduls porta-termòmetres,
termòmetres de 0 a 60º C., joc d'etiquetes i material auxiliar pel seu muntat-
ge.

Presupuestos anteriores 16,000

16,000 106,79 1.708,64

EC20NT07     UN  VÀLVULA MONOTUB NT 16 TERMOSTÀTICA.                             

Subm. i col. de vàlvula monotub marca ROCA sèrie NT 16 termostàtica.
Temperatura màxima de treball de 110ºC i una pressió màxima de 10 bar.

Presupuestos anteriores 48,000

48,000 20,24 971,52
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EH204204     UN  VALVULA BOLA 3/4´´.                                             

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´, amb anells de tefló, dos
vies amb connexió rosca i temperatura màxima de treball 180ºC. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 39,000

39,000 13,67 533,13

EH019010     ML TUB POLYTHERM MULTICAPA PER-Al-PER 16x2 mm.                     

Subm. i col. de canonada POLYTHERM multicapa PER-Al-PER 16x2. S' in-
clou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 985,000

985,000 6,98 6.875,30

EC20HO05     UN  RADIADOR ROCA MEC 60                                            

Subm. i col. de radiador per bany ROCA MEC 60 d'acer tubular de 425 mm.
d'ample, 800 mm. d'alçada i 323 Kcal/h. S'inclouen suports, purgador auto-
màtic, taps i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 72,000

72,000 182,85 13.165,20

EC20HO06     UN  RADIADOR ROCA MEC 75                                            

Subm. i col. de radiador per bany ROCA MEC 75 d'acer tubular de 575 mm.
d'ample, 1.200 mm. d'alçada i 512 Kcal/h. S'inclouen suports, purgador auto-
màtic, taps i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 40,000

40,000 194,89 7.795,60

EC20HO07     UN  RADIADOR ROCA MEC 90                                            

Subm. i col. de radiador per bany ROCA MEC 75 d'acer tubular de 575 mm.
d'ample, 1.200 mm. d'alçada i 512 Kcal/h. S'inclouen suports, purgador auto-
màtic, taps i material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 182,85 3.291,30

TOTAL APARTADO 01.16.06.0I  INSTAL·LACIÓ......... 63.323,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.06  CALEFACCIÓ.......... 63.323,19

SUBCAPÍTULO 01.16.07  SOLAR TÉRMICA                                                  

01.16.07.1       Ajudes necessàries                                              

Ajudes necessàries per la instal·lació d'energia solar consistents obertures
i tancaments de rases en paraments, col·locació de passamurs i segellat
dels mateixos, col·locació de suports necessaris, recolzaments d'obra
necessaris, encastament de registres i tot el necessari per deixar la instal
·lació completament acabada. Inclosa la realització dels plànols finals
d'obra, proves i certificats finals de la instal·lació, taxes al estament oficial
(EIC). Aportació de tota la documentació demanada per la D.F. per tal de
complimentar el programa de control de qualitat.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.256,00 1.256,00

01.16.07.2       Instal·lació energia solar habitatges                           

Subm. i col. d'instal.lació d'energia solar d'habitatge, format per canonada
de coure, vàlvules de bola, vàlvula mescladora de tres vies, de dimensions
segons plànols i esquemes. S'inclou aïllament ARMAFLEX segons
RITE i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, tot segons plànols,
plec de condicions i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 492,52 8.865,36

01.16.07.3       Instal·lació energia solar locals                               

Subm. i col. d'instal.lació d'energia solar per locals, format per canonada
de coure, vàlvules de bola, de dimensions segons plànols i esquemes.
S'inclou aïllament ARMAFLEX segons RITE i p.p. de material auxiliar per
al seu muntatge, tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 2,000
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2,000 110,10 220,20

01.16.07.04      Vitosol 200-F SV-2                                              

Subm. i col. de col.lector VIESSMANN Vitosol 200-F SV2, muntat a 55º.
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge, soportació, purgadors,
claus de pas, jocs d'unio, veines, fluid caloportador TYFOCOR LS de
VIESSMANN, posta en marxa, segons planols i esquemes i complint la
normativa vigent.

Presupuestos anteriores 11,000

11,000 862,58 9.488,38

01.16.07.05      Acomulador 2000 L.                                              

Subm. i col. de dipòsit acumulador per a aigua calenta sanitària
MV-2000-I MASTER INERCIA, de la marca LAPESA, amb forro per a exteriors
MASTER 2.000 i boca d'home. Capacitat de 2.000 litres de capacitat.
Muntatge sobre el terra, vertical. S'inclou ànode de magnesi, grup de
buidat, boca d'inspecció, sondes, vàlvules i material auxiliar de muntatge
segons planols i esquemes, tot montat segons normativa vigent.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 2.723,78 2.723,78

01.16.07.06      Vas expansió 150 L.                                             

Subm. i col. de vas d'expansió per a sistemes solars, de calefacció
de 150 l amb les següents característíques:
* Connexions roscades de 1´´.
* Membrana recanviable.
* Temperatura màxima 120ºC.
* Per a líquids anticongelants fins a 50%
* Homologat segons directiva 97/23/CE d'aparells de pressió.
* Color vermell recobert.
* Pressió màx. 10 bar.
S'inclou manòmetre, vàlvula de seguretat i p.p. d'accessoris per al seu
muntatge.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 496,73 993,46

01.16.07.08      Bomba UPS 25-40                                                 

Subm. i col. de bomba UPS SOLAR 25-40 de la marca GRUNDFOS. Inclou
p.p. d'accessoris de montatge, manometre, valvuleria, tot completament
instal.lat segons planols i esquemes i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 318,40 636,80

01.16.07.09      Bomba Magna 50-60 F                                             

Subm. i col. de bomba MAGNA (D) 50-60 F, de caudal variable, de la marca
GRUNDFOS. Inclou p.p. d'accessoris de montatge, manometre, valvuleria,
tot completament instal.lat segons planols i esquemes i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 675,77 1.351,54

01.16.07.10      Bescanviador calor Vitotrans 100                                

Subm. i col. d'intercanviador de plaques VITOTRANS 100 mod. 3003488
dela marca VIESSMANN, s'inclou p.p. d'accessoris de connexió i material
auxiliar de muntatge segons esquemes i planols i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 800,45 1.600,90

01.16.07.11      Dopósit Omplerta                                                

Subm. i col. De dipòsit d'omplert de fluid caloprotador. Inclou p.p. d'accesso-
ris
de montatge, valvuleria, tot completament instal.lat segons planols i
esquemes i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 319,89 319,89
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01.16.07.12      Central Vitosolic 200                                           

Subm. i col. De central de control VITOSOLIC 200 de VIESSMANN. Inclou
p.p. d'accessoris de montatge, valvuleria, sondes, cablejat necessari,
tot completament instal.lat segons planols i esquemes i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 737,41 737,41

01.16.07.13      Equipo Analogic de mesura                                       

Subm. i col. De equip analògic de mesurament de producció d'energia. In-
clou
p.p. d'accessoris de montatge, valvuleria, sondes, cablejat necessari,
tot completament instal.lat segons planols i esquemes i normativa vigent.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.270,65 1.270,65

01.16.07.14      Tub Coure 33/35                                                 

Tub de coure de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat forta, amb grau de dificultat
alt i col·locat superficialment amb p.p. d'accessori, valvuleria segons planols
i esquemes.

Presupuestos anteriores 65,000

65,000 16,40 1.066,00

01.16.07.15      Tub coure 26/28                                                 

Tub de coure de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat forta, amb grau de dificultat
alt i col·locat superficialment amb p.p. d'accessori, valvuleria segons planols
i esquemes.

Presupuestos anteriores 24,000

24,000 13,78 330,72

01.16.07.16      Aillaent térmic Armaflex 30mm i 40mm                            

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes
(<100°C), per a tub , de 40 mm de gruix segons RITE , amb grau de dificultat
alt i col·locat superficialment

Presupuestos anteriores 90,000

90,000 22,11 1.989,90

01.16.07.17      Válvules reguladores de cabal                                   

Subm. i col. de vàlvula de regulació de cabal K-FLOW, DN 32. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 8,000

8,000 63,77 510,16

01.16.07.18      Válvula pressió diferencial                                     

Subm. i col. de vàlvula de pressió diferencial, DN 63. S'inclou material auxi-
liar
de muntatge.

Presupuestos anteriores 8,000

8,000 82,70 661,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.07  SOLAR TÉRMICA.... 34.022,75
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SUBCAPÍTULO 01.16.08  PORTER ELECTRÒNIC.                                             
APARTADO 01.16.08.0R  INSTAL·LACIÓ.                                                  

EV02GD32     UN  PORTER ELECTRÒNIC DIGITAL STADIO PLUS 32 POLSADORS GOLMAR.      

Subm. i col. conjunt video porter electrònic digital (4 fils) de 20 polsadors
GOLMAR Stadio Plus ref. 2220/AL, format per:
- 1 Placa exterior amb reixa de so GOLMAR amb dos polsadors de trucada
ref. 2220/AL.
- 3 Plaques exteriors GOLMAR amb 10 polsadors de trucada ref. 3210/AL
(134x116mm).
- 2 Caixes d'encastar GOLMAR per a plaques de 2 mòduls verticals ref.
CE620.
- 1 Mòdul de so GOLMAR per equips amb porter electrònic ref. EL540.
- 2 Conjut de capçals de tancament.
- 1 Mòdul microprocessat GOLMAR per a 20 polsadors ref. EL500.
- 2 Mòduls codificadors de polsadors GOLMAR ref. EL516.
- 1 Font d'alimentació per a 50 telèfons amb instal·lació digital (màx.) ref.
FA-PLUS.
- 20 telèfons digitals GOLMAR ref. T740 Uno (88x235x56mm).
- 1 Obreportes automàtic GOLMAR ref. CV-24E.
- Cámara video porter incorporada.
S'inclou  material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.581,94 1.581,94

EE607V01     ML CABLE 750 V. DE CU. 1x1 mm2.                                    

Subm. i col. de cable de Cu. de 750 v. de 1 mm2. inclou p.p. d'accesoris i
material auxiliar de muntatge.

Presupuestos anteriores 300,000

300,000 0,42 126,00

EE61RE01     ML TUB REFLEX M 16 mm.                                             

Subm. i col. de tub REFLEX M 16 mm., amb p.p. de grapes.

Presupuestos anteriores 100,000

100,000 1,51 151,00

EE62LE11     UN  CAIXA LEGRAND PLEXO 922 52.                                     

Subm. i col. de caixa de derivació rectangular estanca LEGRAND PLEXO
922.50 de 155x110x70 mm. amb 10 cons d'entrada. S'inclou p.p. d'ancorat-
ges.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 8,06 161,20

TOTAL APARTADO 01.16.08.0R  INSTAL·LACIÓ........ 2.020,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.08  PORTER
ELECTRÒNIC. ...........................................................

2.020,14
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SUBCAPÍTULO 01.16.09  PARALLAMPS                                                     
APARTADO 01.16.0C.0Z  INSTAL·LACIÓ.                                                  

EM91U032     pa  Certificat de Inspecció de la instal.lació de parallams         

Certificat d'' Inspecció de la instal.lació de parallamps per mitjà de la entitat
de Inspecció núm 41/EI069, Acreditada per ENAC

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 338,03 338,03

EM91U030     u   Sistema parallamps CIRPROTEC  NIMBUS CPT-1, mastil h=6m,radi pro

Instal·lació de protecció contra llamps CIRPROTEC  NIMBUS CPT-1 amb
57m de radi que inclou:

1 Parallamps d'acer inoxidable de doble capa Nimbus CPT-1 amb sistema
de cebat electronic.
1 Peça d'adaptació Nimbus a màstil
1 Joc d'anclatges placa cargols metàlics de 15cm
1 Màstil 6m Fe Galvanitzat
108,5m Cable Trenat de coure electrolític nu de 50mm
192u Soport M-8 de bronze amb tirafons per cables de 50mm2 i 70mm2
2 Tub de protecció baixant de 3m Fe Galvanitzat
2 Arqueta de Registre cuadrada de plipropilè 300x300mm amb regleta equi-
potencial inclosa i 3 terminals brida
6 Electrodes de coure de 300 micres 2000x14mm
6 Grapa abarcó llautó connexió jabalina
2 Lowpart líguid compost activador perdurable per preses a terra
1 Contador d'impactes de llamps

S'inclou Instal·lació

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 3.414,38 3.414,38

TOTAL APARTADO 01.16.0C.0Z  INSTAL·LACIÓ........ 3.752,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.09  PARALLAMPS........ 3.752,41

SUBCAPÍTULO 01.16.10  TELECOMUNICACIONS                                              
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01.16.10.RIT     ARMARI RITS                                                     

Recintes Telecomunicacions Superior: RITS de mides minimes
2000x1000x500mm (o volumen interior equivalente). Armari de obra o metàl.
lic modular (RITM) per a recinte d'instal.lacions de telecomunicacions,
de planxa d'acer lacat, amb porta apertura a l'exterior de planxa d'acer lacat,
amb placa de muntatge de polièster al fons, pareds enguixades i sumidero.
Muntat sobre el paviment segons planols, inclosos tots els accessoris
necessaris per al muntatge. format per escomesa elèctrica des de
cuarto de comptadors fins quadre de protecció, composta per línia de coure
de 2x6 mm2 + TT sota tub de PVC rígid de 32mm de diàmetre; en interior
del RITS quadre de protecció amb tapa de 18 mòduls de material
plàstic autoextingible dotat de regletero de posada atierra amb grau de
protecció mínim IP40, amb interruptor magnetotèrmic de tall general, tensió
nominal230/400 V, intensitat nominal 25 A i poder de tall de 6KA; interruptor
magnetotèrmic de tall omnipolar per circuit d'enllumenat i endolls
del recinte, amb tensió nominal 230/400 V, intensitat nominal 16 A i poder
decorte d'6KA; interruptor diferencial de tall omnipolar amb tensió nominal
de 230/400 V, intensitat nominal de 25A, corrent de defecte de 30mA i resis-
tència
de curtcircuit de tall de 6KA. Instal lat i connexionat i / caixa de
PVC encastada per col locació ICP.; Cuatre bases d'endoll de 16 A. amb
posada a terra; instal lació elèctrica per a les bases d'endoll des del cuadre
de protecció formada per cables de coure de 2x2, 5 + T mm2 de secció
sota tub corrugat de PVC de 23mm de diàmetre; punt de llum en sostre
amb portalàmpades i bombeta incandescent de 100 W. amb un nivell
d'il.luminació 300 lux; punt d'enllumenat d'emergència en sostre per il lumi-
nació
no permanent de 30 lm. IP42, carga completa 24 hores; instal lació
elèctrica des del quadre de protecció fins als equips d'il luminació formada-
por
conductor elèctric de 2x1, 5 mm2. de secció i aïllament de 750 V,
sota tub corrugat de PVC de 16 mm.de diàmetre; presa de terra formada
per un cable de coure de 25 mm2 de secció fixat a la paret i unit a la
to-ma de terra de l'edifici, i / barra col lectora. Instal lat i connexionat. Ventila-
cio
forçada o natura. Amb placa identificativa segons RD401/2003.Tot
conectat a la Toma de terra general de l'edifici.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 902,47 902,47

01.16.10.RS      REGISTRE SECUNDARI                                              

Registre secundari i i Registre canvi direccio principal per a instal.lacions
d'ICT, Caixa amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior,
amb porta de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta, de mides
500x700x150mm (ample, alt, profund), muntat superficialment, disposará
d'una presa de 220V amb conexió a toma de terra. (Veure cuantitat i
lloc d'instal.lació en esquemes i planols del projecte de TELECOMUNICA-
CIONS
ICT)

Presupuestos anteriores 6,000

6,000 109,99 659,94

01.16.10.CC      CONJUNT DE CANALITZACIONS                                       

Conjunt de canalizacins necessàries per instal·lació de telecomunicacions:

- Canalització Principal: Tub corbable corrugat de polietilè, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat.
- Canalització Secundaria: Tub flexible corrugat de PVC sense halògens,
de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistèn-
cia
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre fals sostre.
- Canalitzacio Enllaç Superior i Canalitzacio Enllaç Inferior: Tub corbable
corrugat de polietilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió
de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

Presupuestos anteriores 1,000
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1,000 2.412,36 2.412,36

01.16.10.CI      CANALITZACIÓ INTERIOR HABITATGES                                

Canalitzacio Interior Habitatges:Tub flexible corrugat de PVC sense halò-
gens,
de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigi-
desa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort. TOTA LA INSTALACIO
ES REALITZA EN ESTRELLA DESDE EL PAU FINS CADA PRESSA
SENSE EMPALMES INTERMITJOS (VEURE PROJECTE DE ICT)

Presupuestos anteriores 2.000,000

2.000,000 1,13 2.260,00

01.16.10.PAU     REGISTRE PAU XAXA ITC                                           

PAU de ICT interior habitatges i locals: Caixa de registre de terminació
de xarxa per a instal.lacions d'ICT, de plàstic, de 300x500x60
mm, encastada. Amb pressa de 220V al seu interior.Inclou el PTR telefonic
en el seu interior.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 36,52 730,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.10 
TELECOMUNICACIONS.............................................

6.965,17

SUBCAPÍTULO 01.16.11  LEGALITZACIONS.                                                
APARTADO 01.16.0D.10  ELECTRICITAT.                                                  

PA000012     PA LEGALITZACIÓ ELECTRICITAT.                                      

Projecte de legalització elèctrica, comprenent a partir de la documentació de
concurs de l'obra la incorporació de les modificacions realitzades en el
transcurs de la mateixa, visat pels organismes corresponents i tràmits de le-
galització amb els costos que d'això es derivin, lliurant a la Propietat la docu-
mentació final corresponent

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 2.028,00 2.028,00

TOTAL APARTADO 01.16.0D.10  ELECTRICITAT........ 2.028,00

APARTADO 01.16.0D.11  CALEFACCIÓ.                                                    

PA000013     PA LEGALITZACIÓ CALEFACCIÓ.                                        

Projecte de legalització de calefacció, comprenent a partir de la documenta-
ció de concurs de l'obra la incorporació de les modificacions realitzades en
el transcurs de la mateixa, visat pels organismes corresponents i tràmits de
legalització amb els costos que d'això es derivin, lliurant a la Propietat la do-
cumentació final corresponent

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 2.704,00 2.704,00

TOTAL APARTADO 01.16.0D.11  CALEFACCIÓ.......... 2.704,00
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APARTADO 01.16.0D.12  GAS.                                                           

PA000014     PA LEGALITZACIÓ GAS.                                               

Projecte de legalització de gas, comprenent a partir de la documentació de
concurs de l'obra la incorporació de les modificacions realitzades en el
transcurs de la mateixa, visat pels organismes corresponents i tràmits de le-
galització amb els costos que d'això es derivin, lliurant a la Propietat la docu-
mentació final corresponent

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.352,00 1.352,00

TOTAL APARTADO 01.16.0D.12  GAS........................ 1.352,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16.11  LEGALITZACIONS. . 6.084,00

TOTAL CAPÍTULO 01.16  INSTAL.LACIONS .................................................................. 265.854,94
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CAPÍTULO 01.17  ASCENSORS                                                      

01.17.01     u   Ascensor elèctric 4 persones 450kg 1m/s 6 parades               

Ascensor elèctric d'adherència  OTIS 2000 E per a 4 persones (450 kg) i 1
m/s, sistema d'accionament electrònic de 6 parades (23 m), maniobra
col.lectiva de pujada i baixada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qua-
litat d'acabats alta (cabina Millenium Classic amb parets beig arena, pavi-
ment marmolina, botonera horitzontal, fluorescents en sostre, passamà a to-
tes les parets, mirall a una cara, senyalització amb display de cristall lí-
quid,...). S'inclou línia telefònica interior. Tot acabat complint normativa de mi-
nusvàlids.

TOTAL 1 1,000

1,000 33.468,16 33.468,16

TOTAL CAPÍTULO 01.17  ASCENSORS ......................................................................... 33.468,16
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CAPÍTULO 01.18  EQUIPAMENT CUINES                                              

SUBCAPÍTULO 01.18.01 Mobiliario cocina                                               

01.18.01.A   ud  Módulo estandard mueble alto cocina                             

Módulo estándard para mueble de cocina alto, de 600x330 mm y 900 mm
de altura, de aglomerado con laminado estratificado, precio alto, con tirado-
res
de acero inoxidable, herrajes y regleta, totalmente instalado. Incluida
p.p. de medios auxiliares. Serie SIENA de la marca XEY.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 117,24 2.110,32

01.18.01.B   ud  Módulo mueble s/campana cocina                                  

Módulo sobre campana para mueble de cocina alto, de 600x330 mm y
600 mm de altura, de aglomerado con laminado estratificado, precio alto,
con tiradores de acero inoxidable, herrajes y regleta, totalmente instalado.
Incluida p.p. de medios auxiliares. Serie SIENA de la marca XEY.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 107,68 1.938,24

01.18.01.C   ud  Módulo escurreplatos alto cocina                                

Módulo de escurreplatos para mueble de cocina alto, de 500x330 mm y
900 mm de altura, de aglomerado con laminado estratificado, precio alto,
con tiradores de acero inoxidable, herrajes y regleta, totalmente instalado.
Incluida p.p. de medios auxiliares. Serie SIENA de la marca XEY.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 157,38 2.832,84

01.18.01.D   ud  Módulo esquinero cocina                                         

Módulo rinconero angular para mueble de cocina alto, de (850x850)x330
mm y 900 mm de altura, de aglomerado con laminado estratificado, precio
alto, con tiradores de acero inoxidable, herrajes y regleta, totalmente
instalado. Incluida p.p. de medios auxiliares. Serie SIENA de la marca
XEY.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 228,76 4.117,68

01.18.01.E   ud  Módulo mueble bajo fregadero                                    

Módulo de fregadero para mueble de cocina bajo, de 500x600 mm y 700
mm de altura, con puerta de aglomerado con laminado estratificado, precio
alto, sobre pies regulables de PVC, con tiradores de acero inoxidable,
herrajes y zócalo, totalmente instalado. Incluida p.p. de medios auxiliares.
Serie SIENA de la marca XEY.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 59,00 1.062,00

01.18.01.F   ud  Módulo estandard mueble bajo cocina                             

Módulo estándard para mueble de cocina bajo, de 300x600 mm y 700
mm de altura, con puerta de aglomerado con laminado estratificado, precio
alto, sobre pies regulables de PVC, con tiradores de acero inoxidable,
herrajes y zócalo, totalmente instalado. Incluida p.p. de medios auxiliares.
Serie SIENA de la marca XEY.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 122,64 2.207,52

01.18.01.G   ud  Módulo horno mueble bajo cocina                                 

Módulo de horno para mueble de cocina bajo, de 600x600 mm y 700 mm
de altura, sin frontal , precio alto, sobre pies regulables de PVC, con tirado-
res
de acero inoxidable, herrajes y zócalo, totalmente instalado. Incluida
p.p. de medios auxiliares. Serie SIENA de la marca XEY.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 54,24 976,32
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01.18.01.H   ud  Panel lateral aglomerado nevera                                 

Panel lateral aglomerado laminado estratificado 2400x600mm, herrajes y
totalmente instalado. Incluida p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 29,73 535,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18.01 Mobiliario cocina.... 15.780,06

SUBCAPÍTULO 01.18.02 Electrodomésticos y Griferia                                    

01.18.02.A   ud  Cocina vitrocerámica                                            

Cocina vitroceramica con dos zonas de coccion modelo VT CM 30 2P de
la marca TEKA colocada enrasada con el tablero de cocina. Incluida p.p.
de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 159,96 2.879,28

01.18.02.B   ud  Campana extractora                                              

Campana extractora de acero inoxidable, extraible, modelo CNL 3000 de
la marca TEKA con dos motores, interruptor luminoso de parada/marcha,
conmutador de tres velocidades, filtro metálicos de tres piezas, dos lámpa-
ras
de 40 W, chimenea telescópica

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 107,84 1.941,12

01.18.02.C   ud  Horno eléctrico                                                 

Horno electrico modelo HE 535 marca TEKA colocado. Incluida p.p. de
medios auxiliares.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 185,31 3.335,58

01.18.02.D   ud  Dotación fregadero+griferia+conexiones                          

Dotacion para cocina de fregadero de acero inoxidable marca TEKA de
un seno y escurridor de 70x50cm colocado empotrado en encimera, griferia
monomando de laton cromado con mezclador exterior y caño giratorio
marca HANSGROHE, incluidas conexiones flexibles, desagües, grifos (de
agua caliente y fría) y material auxiliar de montaje para lavadora y lavavajillas
y todas las piezas necesarias para su colocacion y correcto funcionamiento.

Presupuestos anteriores 18,000

18,000 161,77 2.911,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18.02 Electrodomésticos y
Griferia.....................................................................

11.067,84

TOTAL CAPÍTULO 01.18  EQUIPAMENT CUINES ........................................................... 26.847,90
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CAPÍTULO 01.19  EQUIPAMENT BANYS                                               

01.19.01     ud  Sanitarios y griferia                                           

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 21.026,86 21.026,86

TOTAL CAPÍTULO 01.19  EQUIPAMENT BANYS ............................................................ 21.026,86
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CAPÍTULO 01.20  AJUDES                                                         

03.20.01     pa  Ajudes i coordinació Instal·lacions                             

Partides obertes o % sobre els treballs per les ajudes i coordinació de les
partides contractades directament per la propietat, i consistents en INS-
TAL·LACIONS, SANITARIS, ETC: Fer complir planning contractual dels tre-
balls en obra, vigilancia, control i seguiment dels treballs; així com qualsevol
ajuda necessaria per fer i tapar regates i forats, forats i caixetins en parets
d'obra o pladur o fals sostres, rases, anclatjes, passamans, bancades i su-
ports, col·locacions de qualsevol element, elements metàlics per sustenta-
cions, a més de sellejat d'instal·lacions i els seus passos. Prestació, mun-
tatges, desmuntatges d'andamiatges. Elevacions i transports de materials i
maquinaria a l'obra. Treballs de descàrrega de materials i transport a planta.
Suministre d'aigua i llum per planta. Treballs de seguretat i salut de les
obres, segons pla de seguretat i indicacions de la DF, incloses les de altres
industrials. Habilitació de magatzems amb porta i llum per tots els indus-
trials de l'obra, així com la neteja de l'obra a consecuencia dels treballs. Vigi-
lancia de materials i del treball realitzat.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 4.650,00 4.650,00

03.20.02     pa  Ajuts a paleteria                                               

D'ajuts de paleteria per a tots els industrials de l'obra.

TOTAL 1 1,000

1,000 6.524,00 6.524,00

TOTAL CAPÍTULO 01.20  AJUDES................................................................................. 11.174,00
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CAPÍTULO 01.21  VARIS                                                          

EC1K1302     m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.fixat s/parament             

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre
el parament

Presupuestos anteriores 26,000

26,000 46,79 1.216,54

EQ611001     u   TM03 Bústia planxa acer normalitzada,fix.mec                    

Bústia metàlica MILENIO VERTICAL de la casa Arregui, de color a escollir
per la D.F., fixada mecànicament al parament. Segons plànol de detall
(TM03)

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 28,54 570,80

EB926U71     ut  Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,60x7cm,suport,fix.mecànicam

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanu-
mèrics, de 60x7 cm, amb suport, fixada mecànicament

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 22,96 229,60

EB926LD1     u   Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,20x13cm,suport,fix.mecànica

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanu-
mèrics, de 20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament

PB TOTAL 1 1,000

1,000 28,89 28,89

EB926F71     ut  Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,15x7cm,suport,fix.mecànicam

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanu-
mèrics, de 15x7 cm, amb suport, fixada mecànicament

P1 TOTAL 13 13,000

P2 TOTAL 2 2,000

P3 TOTAL 4 4,000

P4 TOTAL 4 4,000

P5 TOTAL 4 4,000

P6 TOTAL 4 4,000

P7 TOTAL 2 2,000

33,000 14,86 490,38

VA00Z002     u   Bancades coberta                                                

Formació de bancades de formigó pel recolzament de les plaques solars, a
base d'una llosa de formigó sobre l'estructura, de mides totals aproximades
200x100 cm.. S'inclou la impermeabilització i desaigües de la mateixa, així
com recolzaments, revestiments, i peces especials.

P.BADELOT BANCADES 20 20,000

20,000 162,88 3.257,60

VA00Z003     pa  Connexió a la clavaguera                                        

Connexió de la clavaguera a la xarxa pública de sanejament, inclòs excava-
ció, piconatge i restitució de paviments, voreres i asfalts del carrer, així com
la sol.licitud de permisos necessaris.

TOTAL 1 1,000

1,000 1.519,72 1.519,72

VA00Z006     pa  Obra civil estació transformadora                               

Treballs complementaris  per l'acondicionament de la sala pel transforma-
dor, comprenent tots els treballs de paleteria (excepte forjats i parets), tracta-
ment contra el foc, revestiments de protecció acústica, cel ras complementa-
ri, posta a terra, serralleria en tapes, portes d'accés del personal i transfor-
mador, escales interiors, elements metàl.lics frontals i de partició, suports,
canaletes, pou d'oli, ventilacions de tot tipus, reserves per entrada i sortida
de cables,.... Tot galvanitzat i pintat dacord amb les especificacions de la
companyia elèctrica i serveis d'indústria. Tot completament instal.lat.

TOTAL 1 1,000

1,000 3.654,00 3.654,00
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VA00Z008     m2 Neteja edifici                                                  

Neteja complementària final de l'edifici, comprenent el fregat de totes les su-
perfícies dures, neteja final dels frontals de fusta tractada, alicatats, vidres,...
deixant tot l'edifici en perfecte estat sense que presenti restes de l'ora realit-
zada (només en els espais totalment acabats i mesurant per superfície en
planta d'actuació.

TOTAL 1 2.380,000 2.380,000

2.380,000 2,50 5.950,00

VA00Z009     pa  Treballs complementaris Energia solar                           

Treballs complementaris  per l'acondicionament i correcte funcionament de
les plaques solars, consistents en:
- Subministre de 11 contrapesos de formigó armat, de 190x25x25 cm., recol-
zats a coberta existent sense interaccionar amb ella, per l'ancoratge dels pa-
nells solars.
- Adequació de 2 espais on es col.locaran els acumuladors de la coberta,
consistents amb un espai tancat amb porta de doble fulla de 70 cm. cadas-
cuna, amb un punt de llum trifàsic capaç de soportar 3Kw per poder alimen-
tar els equips i el quadre elèctric, un punt d'aigua de xarxa de presió mínima
2 bars, i un desaigüa connectat a la xarxa de sanejament.
- Construcció de 2 bancades de formigó per repertir la càrrega puntual dels
dipòsits de coberta i facilitar el buidatge en cas necessari, de dimensions
mínimes de 1,5x1,5 m., i 15 cm. de gruix, i impermeabilitzades totalment per
evitar filtracions en l'edifici.
- Una presa d'aigua de xarxa al lloc on vagi l'intercambiador de plaques a ca-
da vivenda.
- Sistemes d'elevació necessaris pel correcte muntatge de la instal.lació.

Tot completament instal.lat.

TOTAL 1 1,000

1,000 2.489,00 2.489,00

TOTAL CAPÍTULO 01.21  VARIS.................................................................................... 19.406,53
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CAPÍTULO 01.22  PREVISIÓ SEGURETAT I SALUT                                     

01.22.01         Proteccions individuals                                         

0,000 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01.22  PREVISIÓ SEGURETAT I SALUT............................................ 6.872,02

TOTAL.......................................................................................................................... 1.362.394,33
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