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Complex Esportiu del Poblenou

Juny 2014
Barcelona
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars

AMIDAMENTS Pàg.:19/06/14 1Data:

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
TREBALLS PREVIS-IMPLANTACIÓCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D1011

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

C#*D#*E#*F#1 Area parcela 4.863,000 4.863,000

TOTAL AMIDAMENT 4.863,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 E2212122

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

C#*D#*E#*F#1 Rebaix de 30 cm 0,300 45,000 33,000 445,500

TOTAL AMIDAMENT 445,500

m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió2 G2225711

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates 10,000 2,100 2,100 6,500 286,650

C#*D#*E#*F#2 10,000 2,600 2,600 6,500 439,400

C#*D#*E#*F#4 Pous de formigó en massa 4,000 2,100 2,100 6,500 114,660

C#*D#*E#*F#6 Fonamentació vestidos 87,360 6,500 567,840

C#*D#*E#*F#7 -2,620 7,000 6,500 -119,210

TOTAL AMIDAMENT 1.289,340

m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega
mecànica del material excavat

3 G2224423

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

C#*D#*E#*F#1 Traves 18,000 0,940 0,400 6,768

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,360 0,400 1,888

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,760 0,400 2,208

TOTAL AMIDAMENT 13,264

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb
les terres deixades a la vora

4 E222B423

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

1 Sanejament
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Complex Esportiu del Poblenou

Juny 2014
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Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars

AMIDAMENTS Pàg.:19/06/14 2Data:

C#*D#*E#*F#2 Aigues fecals 44,000 0,600 1,000 26,400

C#*D#*E#*F#3 Aigues pluvials 68,000 0,070 1,000 4,760

C#*D#*E#*F#5 Aigua 40,000 0,600 0,600 14,400

C#*D#*E#*F#7 Electricitat 40,000 0,600 0,600 14,400

TOTAL AMIDAMENT 59,960

m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària5 E2241100

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates 10,000 2,100 2,100 44,100

C#*D#*E#*F#2 10,000 2,600 2,600 67,600

C#*D#*E#*F#4 Pous de formigó en massa 4,000 2,100 2,100 17,640

TOTAL AMIDAMENT 129,340

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM6 E225R00F

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates 10,000 2,100 2,100 44,100

C#*D#*E#*F#2 10,000 2,600 2,600 67,600

C#*D#*E#*F#4 Pous de formigó en massa 4,000 2,100 2,100 17,640

C#*D#*E#*F#6 Fonamentació vestidos 87,360 87,360

C#*D#*E#*F#7 -2,620 7,000 -18,340

C#*D#*E#*F#9 Traves 18,000 0,940 16,920

C#*D#*E#*F#10 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 221,280

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7 E2R450DA

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

C#*D#*E#*F#1 Fonamentació 1.320,600 1.320,600

C#*D#*E#*F#2 Pavimentació 445,000 445,000

C#*D#*E#*F#3 Insta-lacions 59,960 59,960

TOTAL AMIDAMENT 1.825,560

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PN

8 E2252772

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

1 Sanejament

C#*D#*E#*F#2 Aigues fecals 44,000 0,600 1,000 26,400

C#*D#*E#*F#3 Aigues pluvials 68,000 0,070 1,000 4,760

C#*D#*E#*F#5 Aigua 40,000 0,600 0,600 14,400

C#*D#*E#*F#7 Electricitat 40,000 0,600 0,600 14,400

TOTAL AMIDAMENT 59,960

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/06/14 3Data:

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària9 E26Z2500

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Reducció de nivell freàtic de 3 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

10 E263C382

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

C#*D#*E#*F#1 m3 succió nivell freatic 1.495,000 3,000 0,300 1.345,500

TOTAL AMIDAMENT 1.345,500

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
FONAMENTSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió

1 E31521M1

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates 10,000 2,100 2,100 5,500 242,550

C#*D#*E#*F#2 10,000 2,600 2,600 5,600 378,560

C#*D#*E#*F#4 Pous de formigó en massa 4,000 2,100 2,100 6,100 107,604

C#*D#*E#*F#6 Fonamentació vestidors 87,360 6,000 524,160

C#*D#*E#*F#7 -2,620 7,000 6,000 -110,040

TOTAL AMIDAMENT 1.142,834

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

2 E31522H1

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates 10,000 2,100 2,100 1,050 46,305

C#*D#*E#*F#2 10,000 2,600 2,600 0,900 60,840

C#*D#*E#*F#4 Fonamentació vestidors 87,360 0,450 39,312

C#*D#*E#*F#5 -2,620 7,000 0,450 -8,253

C#*D#*E#*F#7 Traves 18,000 0,940 0,400 6,768

C#*D#*E#*F#8 2,000 3,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,360 0,400 1,888

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,760 0,400 2,208

TOTAL AMIDAMENT 151,468

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm23 E31B3000

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates P1 10,000 161,700 1.617,000

C#*D#*E#*F#2 Sabates P2 10,000 191,000 1.910,000

C#*D#*E#*F#4 Traves P1 9,000 25,700 231,300

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/06/14 4Data:

C#*D#*E#*F#5 Traves P2 9,000 24,400 219,600

C#*D#*E#*F#7 Traves entre fileres de sabates 2,000 20,400 5,000 204,000

C#*D#*E#*F#9 Fonamentació vestidors 848,130 848,130

C#*D#*E#*F#10 M1 112,060 112,060

C#*D#*E#*F#11 M2 848,130 848,130

C#*D#*E#*F#12 M3 112,060 112,060

13 M4

C#*D#*E#*F#15 Perns dels pilars 20,000 6,000 1,000 6,310 757,200

TOTAL AMIDAMENT 6.859,480

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

4 E3Z112N1

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates 10,000 2,100 2,100 44,100

C#*D#*E#*F#2 10,000 2,600 2,600 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Fonamentació vestidors 87,360 87,360

C#*D#*E#*F#5 -2,620 7,000 -18,340

C#*D#*E#*F#7 Traves 18,000 0,940 16,920

C#*D#*E#*F#8 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,360 4,720

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,760 5,520

TOTAL AMIDAMENT 146,280

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
ESTRUCTURA METAL�LICACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 E443511D

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

C#*D#*E#*F#1 HEA 280 12,000 33,000 76,400 30.254,400

C#*D#*E#*F#2 HEA 260 12,000 33,000 68,200 27.007,200

TOTAL AMIDAMENT 57.261,600

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

2 E441511D

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

C#*D#*E#*F#1 PILARS HEA 200 24,000 9,000 42,300 9.136,800

TOTAL AMIDAMENT 9.136,800

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/06/14 5Data:

dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorra3 E4ZZU001

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

C#*D#*E#*F#1 Sabates P1 6,500 7,000 2,000 10,000 910,000

C#*D#*E#*F#2 Sabates P2 6,000 5,500 2,000 10,000 660,000

TOTAL AMIDAMENT 1.570,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, ref. HEB-140 de la sèrie PERFILS de CELSA amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura

4 E44B5112BQYC

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

C#*D#*E#*F#1 Corretges IPN 160 7,000 10,000 17,900 1.253,000

C#*D#*E#*F#2 corretges IPN 140 7,000 45,000 14,400 4.536,000

C#*D#*E#*F#3 11,000 55,000 14,400 8.712,000

TOTAL AMIDAMENT 14.501,000

m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 µm

5 E7D69TK0

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

C#*D#*E#*F#1 Pilars HEA 200 24,000 2,000 9,000 0,190 82,080

C#*D#*E#*F#2 24,000 2,000 9,000 0,200 86,400

C#*D#*E#*F#4 Bigues HEA 280 12,000 2,000 33,000 0,270 213,840

C#*D#*E#*F#5 Bigues HEA 260 12,000 2,000 33,000 0,280 221,760

C#*D#*E#*F#8 Corretges IPN 140 7,000 2,000 45,000 0,140 88,200

C#*D#*E#*F#9 Corretges IPN 140 11,000 2,000 55,000 0,140 169,400

C#*D#*E#*F#10 Corretges IPN 160 7,000 2,000 10,000 0,160 22,400

C#*D#*E#*F#12 Barres encavallada 100x8 12,000 2,000 52,800 0,100 126,720

TOTAL AMIDAMENT 1.010,800

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

6 E4425025

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

C#*D#*E#*F#1 p1 placa 10,000 0,455 0,030 7.850,000 1.071,525

C#*D#*E#*F#2 p2 placa 10,000 0,330 0,022 7.850,000 569,910

C#*D#*E#*F#3 p1 carteles 20,000 0,126 0,011 7.850,000 217,602

C#*D#*E#*F#4 p2 carteles 20,000 0,098 0,009 7.850,000 138,474

TOTAL AMIDAMENT 1.997,511

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

7 E44A5325

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

C#*D#*E#*F#1 Barres encavallada 100x8 12,000 52,800 633,600

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/06/14 6Data:

TOTAL AMIDAMENT 633,600

m Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal, fixat a les plaques d'ancoratge i tesat8 K4SPU035

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

C#*D#*E#*F#1 Creus San Andrés Coberta 873,000 873,000

C#*D#*E#*F#3 Creus San Andrés estructura
longitudinal

82,000 82,000

TOTAL AMIDAMENT 955,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes nervades galvanitzada i lacada de color estàndard amb nervis separats
entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, amb pendent inferior a 30
%, perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de 20 a 25
kg/m3 i de gruix 80 mm, col�locat amb fixacions mecàniques

1 E545P336

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

C#*D#*E#*F#1 Coberta Sandvitx 55,170 33,400 1.842,678

TOTAL AMIDAMENT 1.842,678

m Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix,
preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic
de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col�locat

2 E54ZUK50

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 55,170 110,340

C#*D#*E#*F#2 2,000 33,400 66,800

TOTAL AMIDAMENT 177,140

m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 250 mm, col�locada amb peces especials i connectada al
baixant

3 E5ZJ1D8P

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

C#*D#*E#*F#1 Canaló exterior 55,170 55,170

TOTAL AMIDAMENT 55,170

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

4 ED15B671

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

C#*D#*E#*F#1 Biaxants 6,000 10,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
TANCAMENTS EXTERIORSCAPÍTOL 05

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/06/14 7Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Mur cortina semiestructural serie FV55 de Ekonal o marca i model equivalent amb perfil d'alumini aleació 6060 o 6063,
anoditzat de color plata de qualitat QUALIOCOAT amb un gruix mínim de 20 micres, amb perfils horitzontals, silicona
estructural en verticals, ancoratges a l'estructura metál�lics, perfils horitzontals de 56 mm d'amplaria i 138 mm de fondaria
amb tapeta exterior de 56x18 mm, amb sistema de trencament de pont tèrmic de 31,5 mm, junts amb perfils extruits de
EPDM, cargols d'acer inoxidable i vidre laminar 6+6 mm amb amb butiral transparent col�locat, inclòs remats i segellats,
segons especificacions de projecte

1 E6MEV100

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

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Mur cortina 7,000 40,000 280,000

TOTAL AMIDAMENT 280,000

m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, de color de dues cares vistes, col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
i sorra de pedra granítica

2 E618688N

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

C#*D#*E#*F#1 Facaça oest-entrada 10,500 33,400 350,700

C#*D#*E#*F#2 Façana sud 7,000 15,170 106,190

C#*D#*E#*F#3 Façana sud-mur cortina 4,000 55,170 220,680

C#*D#*E#*F#4 Façana nord-pàrking 10,000 55,170 551,700

C#*D#*E#*F#5 Façana est-posterior 10,500 33,400 350,700

TOTAL AMIDAMENT 1.579,970

m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel�les orientables, horitzontal, de 250 a 300 mm d'amplària, amb
comandament manual, col�locada

3 EAVM1221

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

C#*D#*E#*F#1 Parasol 40,000 7,000 280,000

TOTAL AMIDAMENT 280,000

m2 Xapa fina d'acer galvanitzat prelacat, segons la Norma P34-310 - clase S320 GD + Z 225 Prelacadas, espessor 1 i 1,5
mm de qualitat HD 25, THD 35, PVDF 35, DURANAR XL, i tindrà un gruix total de 35 mm. 

4 0105001

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

C#*D#*E#*F#1 Plaques parament exterior 33,400 9,000 300,600

TOTAL AMIDAMENT 300,600

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
ESTRUCTURA VESTIDORS I GRADESCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de divisòria de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

1 E6185M6N

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

Euro
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C#*D#*E#*F#1 2,000 33,550 3,360 225,456

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,450 3,360 29,904

TOTAL AMIDAMENT 255,360

m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària, col�locada recolzada2 E4PRU001

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

C#*D#*E#*F#1 Grada prefabricada formigó 43,700 43,700

TOTAL AMIDAMENT 43,700

m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a
revestir, col�locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

3 14E239E5

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

C#*D#*E#*F#1 Mur vestuaris 54,700 4,900 268,030

C#*D#*E#*F#2 Mur poliesportiu 43,700 3,200 139,840

TOTAL AMIDAMENT 407,870

m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó4 E4PQU001

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

C#*D#*E#*F#1 Escala prefabricada de formigó 9,650 9,650

TOTAL AMIDAMENT 9,650

m2 Sostre de 15+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 76,6 a 96,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim

5 E4LV35HT

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

C#*D#*E#*F#1 Placa alleugerada 54,600 5,250 1,200 343,980

TOTAL AMIDAMENT 343,980

m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb armadura de junt amb paret de tancament de gruix 30 cm,
de bloc foradat llis de 400x300x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris d'una
cara vista, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica i armadura
prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de
5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col�locada amb el mateix morter de la paret

6 16183A11

AMIDAMENT DIRECTE 292,950

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
DIVISIONS INTERIORSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

1 E6184L6N
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lavabos públics 20,280 3,000 60,840

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

TOTAL AMIDAMENT 60,840

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 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

2 E612TRAV

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

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Dutxes i vestuaris 4,700 3,220 8,000 121,072

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 121,072

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra, deixat de regle

1 E81131D1

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

C#*D#*E#*F#1 Sala reunions i instal�lacions 49,200 49,200

C#*D#*E#*F#2 Salta tècnica 24,400 24,400

C#*D#*E#*F#5 Vestuaris 8,000 4,700 3,000 112,800

C#*D#*E#*F#9 Lavabos públics 41,100 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 186,400

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València,
preu mitjà, de 46 a 75 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 E8251355

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

C#*D#*E#*F#1 Sala reunions i instal�lacions 49,200 49,200

C#*D#*E#*F#2 Salta tècnica 24,400 24,400

C#*D#*E#*F#5 Vestuaris 8,000 4,700 3,000 112,800

C#*D#*E#*F#9 Lavabos públics 41,100 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 186,400

m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara revestida, fonoabsorbents, amb cantell recte (A) segons UNE-EN 13964,
240x60 cm i 40 mm de gruix , sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra roscada.
Article: ref. 567511000DA5 de la sèrie Blancs llisos de ROCKWOOL

3 E842PJMFEC4M

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

Euro



Complex Esportiu del Poblenou

Juny 2014
Barcelona
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars

AMIDAMENTS Pàg.:19/06/14 10Data:

C#*D#*E#*F#1 Sostre lavabos públics 39,800 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Sostre vestuaris 258,900 258,900

TOTAL AMIDAMENT 258,900

m2 Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 22 mm de gruix, col�locat
amb fixacions mecàniques

4 E8651131

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

C#*D#*E#*F#1 Sales 49,200 2,190 2,500 269,370

C#*D#*E#*F#2 24,200 24,200

TOTAL AMIDAMENT 293,570

m2 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de partícules metàl�liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

5 E89BBDJ0

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

C#*D#*E#*F#1 Grades 1,000 43,700 1,000 43,700

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,750 1,000 7,750

C#*D#*E#*F#4 Escales 4,000 11,000 1,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 95,450

m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat6 E89ABBJ0

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

C#*D#*E#*F#1 Portes de 0,80 x 2,10 m 14,000 0,800 2,100 2,000 47,040

C#*D#*E#*F#2 Portes de 1,80 x 2,10 m 5,000 1,100 2,100 2,000 23,100

TOTAL AMIDAMENT 70,140

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM1 E921R01F

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

C#*D#*E#*F#1 Àrea poliesportiu amb gruix de 15 cm 0,150 55,170 33,400 276,402

C#*D#*E#*F#3 Àrea parking 0,300 972,000 291,600

C#*D#*E#*F#5 Àrea pàdel 0,450 20,400 34,400 315,792

TOTAL AMIDAMENT 883,794

m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm2 E93617B0

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

C#*D#*E#*F#1 Àrea poliesportiu 33,400 55,170 1.842,678

TOTAL AMIDAMENT 1.842,678
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m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

3 E9Z4A615

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

C#*D#*E#*F#1 Àrea poliesportiu 33,400 55,170 1.842,678

TOTAL AMIDAMENT 1.842,678

m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col�locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4 E9DBU200

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

C#*D#*E#*F#1 Pavimets vestuaris 46,500 4,700 218,550

C#*D#*E#*F#2 Paviment lavabos públics 5,000 8,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 258,550

m2 Envernissat sobre paviment multicapa amb una capa de vernís epoxi de dos components5 E9Z331E0

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

C#*D#*E#*F#1 Àrea zones de pas 3,800 6,350 24,130

C#*D#*E#*F#2 vestibul 175,520 175,520

C#*D#*E#*F#3 recepcio 3,000 8,700 26,100

C#*D#*E#*F#4 passadis 2,350 44,000 103,400

TOTAL AMIDAMENT 329,150

m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure americà envernissat,
de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió per a
encolar, col�locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

6 E9QG493E

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

C#*D#*E#*F#1 Àrea pista 43,700 25,300 1.105,610

TOTAL AMIDAMENT 1.105,610

m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm, col�locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel�lular de diàmetre 4 mm

7 E9P67A26

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

C#*D#*E#*F#1 Paviment sales 36,300 36,300

C#*D#*E#*F#2 15,700 15,700

TOTAL AMIDAMENT 52,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
PORTES, OBERTURES I PROTECCIONSCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col�locada

1 EASA82SB
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl�lica
anticorrosiva

2 4B121AEE

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

C#*D#*E#*F#1 Grades 1,000 43,700 43,700

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,750 7,750

C#*D#*E#*F#4 Escales 4,000 11,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 95,450

u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl�lica, de 800x650 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment

3 EEKN1RM0

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

C#*D#*E#*F#1 Reixes ventilació zona magatzems
material

4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Fulla batent per a porta interior, de Taulell fenòl�lic HDM, de 22 mm de gruix, de color, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

4 EAQDC486

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

C#*D#*E#*F#1 Vestuaris 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 Lavabos públics 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m2 Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de
gruix amb funda de poliester, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques

5 KQS1UP10

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

C#*D#*E#*F#1 Perímetre pista 43,700 2,500 1,000 109,250

C#*D#*E#*F#2 25,300 2,500 2,000 126,500

TOTAL AMIDAMENT 235,750

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles
de vaivé i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix
amb butiral transparent

6 1A1EPA5C

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

C#*D#*E#*F#1 Porta entrada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm
de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl�lics galvanitzats fixats a la
estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

7 KQS1U010
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa protecció pista 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment
per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze

8 1A21U753

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

C#*D#*E#*F#1 Portes vestuaris 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col�locada

9 EABGU030

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

C#*D#*E#*F#1 Portes vestuaris 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col�locada

10 EABGU040

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

C#*D#*E#*F#1 Portes lavabos i sales 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

11 1A1E5310

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

C#*D#*E#*F#1 Finestres normals vestuari i sales 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8 mm/5 mm

12 1A1E55A0

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

C#*D#*E#*F#1 Finestres grans grades 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

13 1A1E5110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Finestres petites vestuaris 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 11
SANEJAMENTSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub

1 ED7FP264

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

C#*D#*E#*F#1 Aigües fecals 77,000 77,000

TOTAL AMIDAMENT 77,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

2 ED7FR514

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

C#*D#*E#*F#1 Aigües pluvials 147,000 147,000

TOTAL AMIDAMENT 147,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

3 ED352D56

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

C#*D#*E#*F#1 Aigues fecals 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Aigues pluvials 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Pericó sifònic i tapa registrable, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

4 ED354F65

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

5 ED111B61

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 5,150 36,050

C#*D#*E#*F#2 3,000 5,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 51,050
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m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

6 ED15B671

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC7 EJ3217DG

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

C#*D#*E#*F#1 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter8 EJ32U010

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

C#*D#*E#*F#1 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

9 EJ3317P7

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

C#*D#*E#*F#1 Rentamans 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC10 EJ33B7PG

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

C#*D#*E#*F#1 Rentamans 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

11 FD5K4F08

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col�locat amb morter

12 FD5Z6HC4

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

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000
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PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 11
ELECTRICITATSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl�lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna

1 EG1A0949

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge, muntada superficialment

2 EG1M13M2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i muntada
superficialment

3 EG133702

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa per a quadre de distribució, metàl�lica amb porta, per a una filera de quinze mòduls i muntada superficialment4 EG145202

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20
kA, sense protecció diferencial, col�locat superficialment

5 EG1PUB40

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 150 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

6 EG41LXTT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3
o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interuptors fins a 250 A, de 150 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

7 EG41DWTM

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

8 EG415DJF

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

9 EG4243JH
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

10 EG42439H

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

11 EG4253JH

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió12 EG47U030

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió13 EG47U040

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

14 EG415A97

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

15 EG415A99

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

16 EG415A9B

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

17 EG415A9C

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

18 EG415DJB

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

19 EG415DJC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa
establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal�lat

20 EG49H005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Contactor tripolar, de 80 A, per motors III, cat. AC3, a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a pressió21 EG4R3AB1

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment22 EG151532

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

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

23 EGD1421E

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 1 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada24 EGD2354D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra25 EG380907

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

26 FG22TQ1K

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

27 EG222915

AMIDAMENT DIRECTE 405,000

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

28 EG222715

AMIDAMENT DIRECTE 972,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x150 mm2, col�locat en tub29 EG311E06

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x25 mm2, col�locat en tub30 EG315806

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x16 mm2, col�locat en tub31 EG315706

AMIDAMENT DIRECTE 30,000
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m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x6 mm2, col�locat en tub32 EG315506

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x4 mm2, col�locat en tub33 EG315406

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col�locat en tub34 EG315306

AMIDAMENT DIRECTE 237,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col�locat en tub35 EG313506

AMIDAMENT DIRECTE 727,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x4 mm2, col�locat en tub36 EG313406

AMIDAMENT DIRECTE 195,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col�locat en tub37 EG313306

AMIDAMENT DIRECTE 4.401,000

u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i instal�lat

38 EGC1U410

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements, amb bastidor per a caixa universal,
preu superior, col�locat

39 EG675224

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

C#*D#*E#*F#1 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat superficialment40 EG62BGA6

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

C#*D#*E#*F#1 Entrada 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu
mitjà, encastada

41 EG631A56

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

C#*D#*E#*F#1 Lavabos públics 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidors 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 Recepció 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Pista 2,000 2,000
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C#*D#*E#*F#5 Vestíbol 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Sales 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit de secció triangular, tapes laterals de material sintètic i
frontal rectangular, lira de suport, amb reflector i sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, per a
bany de paret, muntat superficialment

42 EHP336FA

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

C#*D#*E#*F#1 Pista 8,000 2,000 2,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 Grades 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís polièster,
muntada suspesa

43 EHA1E6R9

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

C#*D#*E#*F#1 Dutxes grans 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

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

44 EHA1H3N9

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

C#*D#*E#*F#1 Lavabos públics 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Recepció/vestíbol 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 Vestuaris 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#4 Sales 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 Passadís 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 Escales 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 69,000

u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna,
flux aproximat de 2600 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 530 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col�locat superficialment

45 EH6C5481

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

C#*D#*E#*F#1 Entrada principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció
IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, col�locat superficialment

46 EH6B39T1

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

C#*D#*E#*F#1 Lavabos públics 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidors 7,000 7,000
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C#*D#*E#*F#3 Sales 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Passadís 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 Vestíbol 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Escales 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Planta 1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#8 Portes emergència 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 Pista poliesportiva 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer perfilat, muntada suspesa

47 EHA1E2N9

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

C#*D#*E#*F#1 Dutxes petites 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat, muntada suspesa

48 EHA1H2N9

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

C#*D#*E#*F#1 Llums WC públics, petits 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Llums vestuaris, petits 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB,
alimenació 100 V, reixeta metàl�lica, per a muntar superficialment

49 EP35UAC5

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 11
AIGUASUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat a una bateria o a
un ramal

1 EJM1240B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Escalfador acumulador a gas de 44 kW de potència, 400 l de capacitat, per a producció d'aigua calenta sanitària ref.
13TN400GN de la sèrie ACUMULADORES A GAS de SAUNIER DICOSA , col�locat

2 EJA310GPC4KY

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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m Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de diàmetre ref. DII-100-150 de la sèrie
Tub doble amb aïllament tèrmic d'AIR TUB , muntada superficialment

3 EE41XXC5D9SR

AMIDAMENT DIRECTE 12,100

m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

4 EF52D5B2

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

5 EF52C5B2

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

6 EF52B5B2

AMIDAMENT DIRECTE 165,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

7 EF52A5B2

AMIDAMENT DIRECTE 383,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

8 EF5295B2

AMIDAMENT DIRECTE 214,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 18 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

9 EF5283B2

AMIDAMENT DIRECTE 337,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

10 EFQ33AEL

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 48 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

11 EFQ33ADL

AMIDAMENT DIRECTE 6,600

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

12 EFQ33ACL

AMIDAMENT DIRECTE 69,000
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m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

13 EFQ33ABL

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

14 EFQ33A9L

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

15 EFQ33A7L

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

16 EFQ33A6L

AMIDAMENT DIRECTE 127,000

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´1/2 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

17 EFQ7AA22

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

18 EFQ7A922

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

19 EFQ7A822

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

20 EFQ7A722

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

21 EFQ7A622

AMIDAMENT DIRECTE 204,000

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

22 EFQ7A522

AMIDAMENT DIRECTE 110,000
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m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

23 EFQ7A422

AMIDAMENT DIRECTE 211,000

u Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50 l i 8 kg/cm2, fixat a parament vertical24 EJ7F8005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

25 EN31A327

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

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

26 EN319427

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

27 EN318427

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

28 EN317427

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

29 EN316427

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

30 EN315427

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

31 EN314427

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2 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

32 EN31A4F7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de
cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 100 °C, roscada

33 EN841181

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució reforçada, cos de llautó, disc de acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió
màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

34 EN841271

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt de màxim
rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions
fetes

35 ENL12124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4,5 m2, amb acumulador d'acer inoxidable de capacitat
300 l i suport metàl�lic, amb circuit tancat, col�locat amb fixacions mecàniques

36 EEA1A412

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

C#*D#*E#*F#1 Captadors solars 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 11
GASSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida amb
ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55 mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar
i muntat superficialment

1 EK12M35D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador de designació G25 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´1/2 de diàmetre, de 40 m3/h (n), com
a màxim, de manxa i muntat entre tubs

2 EK247416

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 64 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

3 EF52E6B2

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

m 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

4 EF52C3B2

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 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

5 EF5293B2

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0,035 a 0,05 bar de pressió, muntada
entre tubs

6 EK223226
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal�lat7 EK251230

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal�lat8 EK25U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 11
CONTRA-INCENDISSUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret

1 EM121436

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

C#*D#*E#*F#1 Recepció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sirena electrònica per a instal�lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col�locada a l'exterior

2 EM131222

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment a
la paret

3 EM23144R

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Polsador d'alarma per a instal�lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

4 EM141102

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

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Detector de fums òptic per a instal�lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

5 EM111120

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

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 21A-113B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal�lat

6 EM31U006

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

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

7 EMDBU010

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

C#*D#*E#*F#1 Emergència 37,000 37,000

C#*D#*E#*F#2 Boca 5,070 5,070

C#*D#*E#*F#3 Extintor 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 Polsador 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 80,070

u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 6´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

8 EM211538

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col�locat superficialment

9 EF119211

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

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

10 EF118211

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

C#*D#*E#*F#1 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col�locat en tub11 EG312306

AMIDAMENT DIRECTE 217,800

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment12 EG151532

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

13 EN81B427

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 11
SANITARISSUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

1 EJ14C11Q

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

C#*D#*E#*F#1 Lavabos públics 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidors 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per evitar autolesions, col�locat
encastat

2 EJ13U010

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

C#*D#*E#*F#1 Lavabos públics/vestidors 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària de 0,8
m i amplària de 0,55 a 0,65 m, per a una descàrrega de 3/6 l , accionament manual amb acabat en acer inoxidable,
col�locat amb fixacions mecàniques

3 EJ1BF797

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

C#*D#*E#*F#1 Lavabos públics 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidors 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36 186 de la sèrie Contropress de GROHE , mural, amb instal�lació muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

4 EJ228136CYPX

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

C#*D#*E#*F#1 Dutxes 45,000 1,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

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

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

C#*D#*E#*F#1 Lavabos públics 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidors 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col�locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6 E5ZH78YD

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

C#*D#*E#*F#1 Dutxes grans 4,700 8,000 37,600

C#*D#*E#*F#2 Dutxes petites 0,930 5,000 4,650

TOTAL AMIDAMENT 42,250

u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''7 EJ2ZU005

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

C#*D#*E#*F#1 Vestuaris 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 lavabos 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Mànegues 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col�locat amb fixacions murals

8 EJ16B112

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

C#*D#*E#*F#1 Urinaris WC homes 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 11
TELECOMUNICACIONSSUBCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

1 EP731J81

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265 ref.
VD1.305.U6 de la sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA , col�locat sota tub o canal

2 EP434640DL58

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

C#*D#*E#*F#1 62,000 62,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000

u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes
automàtic, instal�lat

3 EP2AU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
EQUIPAMENTS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 12
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mòdul de 20 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb melamina a dues cares, prestatges interiors, panys de serreta i
frontisses interiors de cassoleta, de mides totals 315x291 cm, col�locat

1 EQ9GU002

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Banc de vestidors, d'estructura metàl�lica i seient de fusta envernissada2 EQ11U010

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

C#*D#*E#*F#1 Vestidors 4,000 2,400 2,000 4,700 90,240

C#*D#*E#*F#2 V.mixt 1,000 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#5 Pista poliesportiva 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 Pistes pàdel 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 117,440

u Penjador de roba d'acer inoxidable col�locat verticalment amb fixacions mecàniques3 EQZ1U001

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

C#*D#*E#*F#1 Vestidors 4,000 2,400 2,000 4,700 90,240

C#*D#*E#*F#2 V.mixt 1,000 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#5 Pista poliesportiva 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 Pistes pàdel 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 117,440

u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior
amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl�lics
antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al paviment amb ancoratges desmuntable

4 KQS2UF20

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de
fixació, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

5 KQS2UB20

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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u Joc de pals voleibol metàl�lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla
numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm amb cable
d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes

6 KQS2UV10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ancoratge metàl�lic per a pal de voleibol amb tapa, col�locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb
perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

7 KQS2UZ10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ancoratge metàl�lic per a porteria amb tapa col�locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de
paviment feta amb màquina amb corona de diamant

8 KQS2UZ30

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col�locat sobre obra amb fixacions mecàniques

9 EQ54U001

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

C#*D#*E#*F#1 Taula recepció 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Protectors per una cistella de basquet mòbil, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de
gruix amb funda de poliester amb tanca, fixats a la estructura

10 KQS1UB10

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
CONDICIONAMENT EXTERIORCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i 4 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària,
col�locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 F9F5UG10

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

C#*D#*E#*F#1 Peces formigó prefabricades exterior 814,700 814,700

TOTAL AMIDAMENT 814,700

u Aparcament de bicicletes de barana,  d'acer inoxidable, amb capacitat per a 16 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter2 FQZ523F2

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

C#*D#*E#*F#1 Aparcament bicis exterior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col�locada
amb fixacions mecàniques

3 FQ21BC60
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports d'acer inoxidable AISI 316, sense respatller,
col�locat fixat mecànicament

4 EQ131411

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

C#*D#*E#*F#1 banc de pedra exterior 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl�lica, col�locada

5 K6AZ59A1

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

C#*D#*E#*F#1 porta exterior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
APARCAMENTCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col�locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

1 F9B1U010

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

C#*D#*E#*F#1 paviment central aparcament 432,000 432,000

TOTAL AMIDAMENT 432,000

m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada E2

2 2933D012

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

C#*D#*E#*F#1 Ferm aparcament 700,800 700,800

TOTAL AMIDAMENT 700,800

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM3 E921R01F

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

C#*D#*E#*F#1 sub base paviment aparcament 0,300 17,700 54,000 286,740

TOTAL AMIDAMENT 286,740

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

4 F96512C9

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Perfil longitudinal flexible per a protecció de motocicletes, d'acer laminat en calent S235JR segons UNE EN 10025 i
galvanitzat en calent per inmersió segons UNE -EN ISO 1461, de secció plana trapezoidal, amb un desenvolupanent de
400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció N2 segons norma UNE-EN 1317-2, col�locat sobre suport,
incloent part proporcional d'elements de fixació

5 GB2AA001

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

C#*D#*E#*F#1 Element protecció aparcament 108,000 108,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

PRESSUPOST  PFCPPN00OBRA 01
PISTES DE PÀDELCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Pista de pàdel, composta amb estructura fabricada en tub d'acer amb tractament anticorrossiu i pintada al forn amb color
verd, malla galvanitzada i electrosoldad de 50x50x4. Gespa artificial d'última generació i fabricada amb propilé, color verd
i 15mm d'alçada i 60000 puntades/m2. Vidre laminat de 18mm amb junta de neopré en la unió del vidre amb estructura.
Il�luminació sobre 4 pals de la mateixa estructura i 8 focus de 400w muntats a sis metres d'altura. Fixació a solera de
formigó mitjançant plaques d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alta rsistència. Marcatge del perímetre de joc segons
normes de la federació. Xarxa de joc, pals i portes incloses.

1 0115001

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

C#*D#*E#*F#1 Pista de pàdel 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

2 135138A1

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

C#*D#*E#*F#1 77,767 1,000 77,767

TOTAL AMIDAMENT 77,767

m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material3 E9232B91

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 20,000 3,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix

4 E9371AG6

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

C#*D#*E#*F#1 20,400 34,700 707,880

TOTAL AMIDAMENT 707,880

Euro
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ml Subministre i col.locació de canaleta de recollida d'aigua de 15 cm d'amplada,
amb reixa d'acer galvanitzat i connexió a la xarxa general de pluvials existent.

5 0115002

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

C#*D#*E#*F#1 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

ml Instal�lació de tubs de PE i pericons per a instal�lacions elèctriques, amb tub corrugat de diàmetre 110mm per il�luminació.6 0115003

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

C#*D#*E#*F#1 175,000 175,000

TOTAL AMIDAMENT 175,000

ut Pericó de pas i tapa registrable de 30x30x30 cm de mides interiors, amb paret
de 10 cm de gruix de ma´ço calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó.

7 0115004

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

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PA Instal.lació eléctrica de subministrament per 3 pistes de pàdel, cablejat, projecte
eléctric, quadre eléctric legalització i connexió, connexions a terra, tot inclós.

8 0115005

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Legalització de l'activitat de 3 pistes de pàdel.9 0115006

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,17m20105001 Xapa fina d'acer galvanitzat prelacat, segons la Norma P34-310 - clase S320 GD + Z 225
Prelacadas, espessor 1 i 1,5 mm de qualitat HD 25, THD 35, PVDF 35, DURANAR XL, i tindrà un
gruix total de 35 mm. 

P- 1

(CINQUANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €19.500,00ut0115001 Pista de pàdel, composta amb estructura fabricada en tub d'acer amb tractament anticorrossiu i
pintada al forn amb color verd, malla galvanitzada i electrosoldad de 50x50x4. Gespa artificial
d'última generació i fabricada amb propilé, color verd i 15mm d'alçada i 60000 puntades/m2. Vidre
laminat de 18mm amb junta de neopré en la unió del vidre amb estructura. Il�luminació sobre 4
pals de la mateixa estructura i 8 focus de 400w muntats a sis metres d'altura. Fixació a solera de
formigó mitjançant plaques d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alta rsistència. Marcatge del
perímetre de joc segons normes de la federació. Xarxa de joc, pals i portes incloses.

P- 2

(DINOU MIL CINC-CENTS EUROS)

 €60,00ml0115002 Subministre i col.locació de canaleta de recollida d'aigua de 15 cm d'amplada,
amb reixa d'acer galvanitzat i connexió a la xarxa general de pluvials existent.

P- 3

(SEIXANTA EUROS)

 €8,00ml0115003 Instal�lació de tubs de PE i pericons per a instal�lacions elèctriques, amb tub corrugat de diàmetre
110mm per il�luminació.

P- 4

(VUIT EUROS)

 €70,00ut0115004 Pericó de pas i tapa registrable de 30x30x30 cm de mides interiors, amb paret
de 10 cm de gruix de ma´ço calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó.

P- 5

(SETANTA EUROS)

 €20.000,00PA0115005 Instal.lació eléctrica de subministrament per 3 pistes de pàdel, cablejat, projecte
eléctric, quadre eléctric legalització i connexió, connexions a terra, tot inclós.

P- 6

(VINT MIL EUROS)

 €1.500,00PA0115006 Legalització de l'activitat de 3 pistes de pàdel.P- 7
(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €176,65m3135138A1 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb
taulons de fusta

P- 8

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €41,67m214E239E5 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a revestir, col�locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col�locat
manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes

P- 9

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €41,62m216183A11 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb armadura de junt amb paret de
tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 400x300x200 mm, de morter de ciment, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica i armadura prefabricada en gelosia per
a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5
mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col�locada amb el mateix morter de la
paret

P- 10

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €235,54m21A1E5110 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores
i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

P- 11

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €223,01m21A1E5310 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores
i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

P- 12

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

 €234,14m21A1E55A0 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra
d'aire 4+4/8 mm/5 mm

P- 13

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €447,78m21A1EPA5C Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, amb porta d'alumini
lacat amb dues fulles de vaivé i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i
vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix amb butiral transparent

P- 14

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €165,74m21A21U753 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de
bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i
galze

P- 15

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,74m22933D012 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa
i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2

P- 16

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €135,40m4B121AEE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm,
de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl�lica anticorrosiva

P- 17

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €3,24m3E2212122 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 18

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €8,92m3E222B423 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

P- 19

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €2,20m2E2241100 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondàriaP- 20
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €16,34m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

P- 21

(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,26m2E225R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PMP- 22
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €2,05m3E263C382 Reducció de nivell freàtic de 3 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per
metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de
permeabilitat de 1E-04 m/s

P- 23

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €3.537,59uE26Z2500 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75
m de llargària

P- 24

(TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €6,27m3E2R450DA Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal�lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 25

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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 €83,28m3E31521M1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 26

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

 €93,45m3E31522H1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 27

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €1,31kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 28

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €12,91m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 29

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €1,75kgE441511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 30

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €1,91kgE4425025 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

P- 31

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €1,72kgE443511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 32

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €3,15kgE44A5325 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

P- 33

(TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €2,67kgE44B5112BQYC Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, ref. HEB-140 de la sèrie PERFILS de CELSA
amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

P- 34

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €54,05m2E4LV35HT Sostre de 15+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 76,6 a 96,0 kNm per m d'amplària de moment
flector últim

P- 35

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €83,20mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

P- 36

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €114,92mE4PRU001 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària,
col�locada recolzada

P- 37

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €3,87dm3E4ZZU001 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorraP- 38
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €45,55m2E545P336 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes nervades galvanitzada i lacada de color estàndard
amb nervis separats entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un
pes entre 5 i 6 kg, amb pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm
com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm,
col�locat amb fixacions mecàniques

P- 39

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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 €133,37mE54ZUK50 Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa
d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb
clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col�locat

P- 40

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

 €97,30mE5ZH78YD Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm,
col�locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 41

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €35,92mE5ZJ1D8P Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 250 mm, col�locada amb peces
especials i connectada al baixant

P- 42

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €30,07m2E612TRAV Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 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

P- 43

(TRENTA EUROS AMB SET CENTIMS)

 €34,68m2E6184L6N Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col�locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 44

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €39,35m2E6185M6N Paret de divisòria de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col�locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 45

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €47,80m2E618688N Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 400x200x300 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de color de dues cares vistes, col�locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 46

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €195,48m2E6MEV100 Mur cortina semiestructural serie FV55 de Ekonal o marca i model equivalent amb perfil d'alumini
aleació 6060 o 6063, anoditzat de color plata de qualitat QUALIOCOAT amb un gruix mínim de 20
micres, amb perfils horitzontals, silicona estructural en verticals, ancoratges a l'estructura
metál�lics, perfils horitzontals de 56 mm d'amplaria i 138 mm de fondaria amb tapeta exterior de
56x18 mm, amb sistema de trencament de pont tèrmic de 31,5 mm, junts amb perfils extruits de
EPDM, cargols d'acer inoxidable i vidre laminar 6+6 mm amb amb butiral transparent col�locat,
inclòs remats i segellats, segons especificacions de projecte

P- 47

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €47,05m2E7D69TK0 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

P- 48

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €18,98m2E81131D1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra, deixat de regle

P- 49

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €25,82m2E8251355 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
rajola de València, preu mitjà, de 46 a 75 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 50

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

 €44,85m2E842PJMFEC4M Cel ras de plaques de fibres minerals de cara revestida, fonoabsorbents, amb cantell recte (A)
segons UNE-EN 13964, 240x60 cm i 40 mm de gruix , sistema desmuntable amb entramat vist i
suspensió autoanivelladora de barra roscada. Article: ref. 567511000DA5 de la sèrie Blancs llisos
de ROCKWOOL

P- 51

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €23,59m2E8651131 Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 22
mm de gruix, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 52

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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 €19,89m2E89ABBJ0 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

P- 53

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €19,50m2E89BBDJ0 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de partícules metàl�liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 54

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €25,77m3E921R01F Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95
% del PM

P- 55

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

 €10,00m2E9232B91 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

P- 56

(DEU EUROS)

 €20,42m2E93617B0 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm

P- 57

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €20,29m2E9371AG6 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix

P- 58

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €36,98m2E9DBU200 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 16
a 25 peces/m2, col�locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 59

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €24,02m2E9P67A26 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm, col�locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel�lular de diàmetre 4 mm

P- 60

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €44,65m2E9QG493E Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure
americà envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm,
amb 3 llistons per post, amb unió per a encolar, col�locat sobre làmina de polietilè expandit de 3
mm de gruix

P- 61

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €11,56m2E9Z331E0 Envernissat sobre paviment multicapa amb una capa de vernís epoxi de dos componentsP- 62
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €2,64m2E9Z4A615 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

P- 63

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €168,79uEABGU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred, col�locada

P- 64

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

 €176,86uEABGU040 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred, col�locada

P- 65

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

 €102,53uEAQDC486 Fulla batent per a porta interior, de Taulell fenòl�lic HDM, de 22 mm de gruix, de color, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

P- 66

(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €946,61uEASA82SB Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col�locada

P- 67

(NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 19/06/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €128,09m2EAVM1221 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel�les orientables, horitzontal, de 250 a 300 mm
d'amplària, amb comandament manual, col�locada

P- 68

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

 €21,24mED111B61 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 69

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

 €19,97mED15B671 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 70

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €118,61uED352D56 Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

P- 71

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €225,49uED354F65 Pericó sifònic i tapa registrable, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 72

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

 €52,70mED7FP264 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 73

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €95,76mED7FR514 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

P- 74

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €106,56mEE41XXC5D9SR Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de diàmetre ref.
DII-100-150 de la sèrie Tub doble amb aïllament tèrmic d'AIR TUB , muntada superficialment

P- 75

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €4.039,78uEEA1A412 Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4,5 m2, amb acumulador d'acer
inoxidable de capacitat 300 l i suport metàl�lic, amb circuit tancat, col�locat amb fixacions
mecàniques

P- 76

(QUATRE MIL TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €285,70uEEKN1RM0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl�lica, de
800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 77

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

 €28,67mEF118211 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment

P- 78

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

 €39,78mEF119211 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment

P- 79

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €11,21mEF5283B2 Tub de coure R250 (semidur) de 18 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

P- 80

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €12,68mEF5293B2 Tub de coure R250 (semidur) de 22 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

P- 81

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €15,17mEF5295B2 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 82

(QUINZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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 €17,46mEF52A5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 83

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €20,97mEF52B5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 84

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €20,45mEF52C3B2 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

P- 85

(VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €23,88mEF52C5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 86

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

 €29,82mEF52D5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 87

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

 €37,75mEF52E6B2 Tub de coure R250 (semidur) de 64 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

P- 88

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €7,48mEFQ33A6L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 89

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €7,50mEFQ33A7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 90

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €8,57mEFQ33A9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 91

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €9,49mEFQ33ABL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 92

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €10,23mEFQ33ACL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 93

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €11,34mEFQ33ADL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 94

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €11,82mEFQ33AEL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 95

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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 €5,06mEFQ7A422 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau
de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 96

(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €5,24mEFQ7A522 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau
de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 97

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €5,63mEFQ7A622 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 98

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €6,37mEFQ7A722 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau
de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 99

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €7,01mEFQ7A822 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau
de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 100

(SET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €7,94mEFQ7A922 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 101

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,84mEFQ7AA22 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´1/2 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau
de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 102

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €20,93uEG133702 Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a deu
mòduls i muntada superficialment

P- 103

(VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €44,30uEG145202 Caixa per a quadre de distribució, metàl�lica amb porta, per a una filera de quinze mòduls i
muntada superficialment

P- 104

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €14,62uEG151532 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

P- 105

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €368,42uEG1A0949 Armari metàl�lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

P- 106

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €227,21uEG1M13M2 Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per
a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

P- 107

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

 €1.601,29uEG1PUB40 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col�locat superficialment

P- 108

(MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €1,11mEG222715 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 109

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €1,34mEG222915 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 110

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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 €18,30mEG311E06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x150 mm2, col�locat
en tub

P- 111

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €1,47mEG312306 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col�locat en
tub

P- 112

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €1,68mEG313306 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col�locat en
tub

P- 113

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,16mEG313406 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x4 mm2, col�locat en
tub

P- 114

(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €3,98mEG313506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col�locat en
tub

P- 115

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,32mEG315306 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col�locat
en tub

P- 116

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €3,15mEG315406 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x4 mm2, col�locat
en tub

P- 117

(TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €5,35mEG315506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x6 mm2, col�locat
en tub

P- 118

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €11,64mEG315706 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x16 mm2, col�locat
en tub

P- 119

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €17,33mEG315806 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x25 mm2, col�locat
en tub

P- 120

(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €11,72mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 121
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €34,04uEG415A97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

P- 122

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €21,09uEG415A99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

P- 123

(VINT-I-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €21,27uEG415A9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

P- 124

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

 €21,56uEG415A9C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

P- 125

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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 €59,92uEG415DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 126

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €61,35uEG415DJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 127

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €65,42uEG415DJF Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 128

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €785,23uEG41DWTM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
per a interuptors fins a 250 A, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

P- 129

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

 €2.302,26uEG41LXTT Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 A, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

P- 130

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

 €83,13uEG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 131

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €130,68uEG4243JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 132

(CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €165,56uEG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 133

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €70,45uEG47U030 Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

P- 134

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €139,23uEG47U040 Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

P- 135

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

 €79,41uEG49H005 Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal�lat

P- 136

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €185,27uEG4R3AB1 Contactor tripolar, de 80 A, per motors III, cat. AC3, a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a
pressió

P- 137

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €13,73uEG62BGA6 Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat
superficialment

P- 138

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 11Data: 19/06/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,86uEG631A56 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu mitjà, encastada

P- 139

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €12,22uEG675224 Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements, amb bastidor
per a caixa universal, preu superior, col�locat

P- 140

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €16.591,93uEGC1U410 Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll
de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i
instal�lat

P- 141

(SETZE MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €26,44uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 142

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

 €117,77uEGD2354D Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 1 m2, de 2,5 mm de gruix i
soterrada

P- 143

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €386,50uEH6B39T1 Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa
d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada
de senyalització incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra
xocs elèctrics, col�locat superficialment

P- 144

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

 €422,17uEH6C5481 Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W
de potència cadascuna, flux aproximat de 2600 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 530 m2, amb un grau de protecció IP 423, col�locat superficialment

P- 145

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

 €39,44uEHA1E2N9 Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

P- 146

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €63,62uEHA1E6R9 Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís polièster, muntada suspesa

P- 147

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €50,80uEHA1H2N9 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

P- 148

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €63,29uEHA1H3N9 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

P- 149

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

 €214,38uEHP336FA Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i portalàmpades R7s-15, per a una
potència de fins a 300 W, alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit de
secció triangular, tapes laterals de material sintètic i frontal rectangular, lira de suport, amb reflector
i sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, per a bany de paret, muntat
superficialment

P- 150

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

 €312,70uEJ13U010 Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per evitar
autolesions, col�locat encastat

P- 151

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €192,64uEJ14C11Q Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà,
col�locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 152

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €26,35uEJ16B112 Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col�locat amb fixacions murals

P- 153

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

 €428,75uEJ1BF797 Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques,
amb una alçària de 0,8 m i amplària de 0,55 a 0,65 m, per a una descàrrega de 3/6 l , accionament
manual amb acabat en acer inoxidable, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 154

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

 €69,72uEJ228136CYPX Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36 186 de la sèrie Contropress de GROHE , mural, amb
instal�lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i sortida
de d 1/2´´

P- 155

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €78,51uEJ23U010 Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda,
encastada

P- 156

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €41,69uEJ2ZU005 Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''P- 157
(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €28,63uEJ3217DG Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

P- 158

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

 €94,78uEJ32U010 Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a
l'obra amb morter

P- 159

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €12,47uEJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 160

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €12,64uEJ33B7PG Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVCP- 161
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €87,64uEJ7F8005 Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50 l i 8 kg/cm2, fixat a parament verticalP- 162
(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2.983,69uEJA310GPC4KY Escalfador acumulador a gas de 44 kW de potència, 400 l de capacitat, per a producció d'aigua
calenta sanitària ref. 13TN400GN de la sèrie ACUMULADORES A GAS de SAUNIER DICOSA ,
col�locat

P- 163

(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €519,91uEJM1240B Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
connectat a una bateria o a un ramal

P- 164

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €617,93uEK12M35D Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h, entrada d'acer d'1´´
de diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55
mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar i muntat superficialment

P- 165

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €297,20uEK223226 Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0,035 a 0,05
bar de pressió, muntada entre tubs

P- 166

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

 €747,62uEK247416 Comptador de designació G25 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´1/2 de
diàmetre, de 40 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

P- 167

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

 €70,59uEK251230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G,
instal�lat

P- 168

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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 €15,41uEK25U010 Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'',
instal�lat

P- 169

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €37,22uEM111120 Detector de fums òptic per a instal�lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

P- 170

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

 €324,40uEM121436 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de
zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

P- 171

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €82,49uEM131222 Sirena electrònica per a instal�lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col�locada a l'exterior

P- 172

(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €20,59uEM141102 Polsador d'alarma per a instal�lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

P- 173

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €1.265,30uEM211538 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 6´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 174

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

 €381,16uEM23144R Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 25 m, amb armari i
muntada superficialment a la paret

P- 175

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €93,94uEM31U006 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 21A-113B,
amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre, instal�lat

P- 176

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €14,34uEMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 177

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €20,10uEN314427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

P- 178

(VINT EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €24,02uEN315427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

P- 179

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €33,06uEN316427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 180

(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €44,42uEN317427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

P- 181

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €57,96uEN318427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

P- 182

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €86,57uEN319427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 183

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €165,71uEN31A327 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

P- 184

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €447,40uEN31A4F7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2 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

P- 185

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

 €145,20uEN81B427 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

P- 186

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €30,36uEN841181 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos de llautó,
disc de niló, seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

P- 187

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €33,16uEN841271 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució reforçada, cos de llautó,
disc de acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

P- 188

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €243,97uENL12124 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i
de 2,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 189

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €294,28uEP2AU010 Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font
alimentació i obreportes automàtic, instal�lat

P- 190

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

 €45,81uEP35UAC5 Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz,
1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl�lica, per a muntar superficialment

P- 191

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €2,03mEP434640DL58 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265 ref. VD1.305.U6 de la sèrie UNICA SYSTEM
d'EUNEA , col�locat sota tub o canal

P- 192

(DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €13,08uEP731J81 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

P- 193

(TRETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €80,67mEQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl�lica i seient de fusta envernissadaP- 194
(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €843,76uEQ131411 Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports d'acer inoxidable AISI
316, sense respatller, col�locat fixat mecànicament

P- 195

(VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €273,76m2EQ54U001 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col�locat sobre obra amb fixacions mecàniques

P- 196

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €1.354,80uEQ9GU002 Mòdul de 20 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb melamina a dues cares, prestatges
interiors, panys de serreta i frontisses interiors de cassoleta, de mides totals 315x291 cm, col�locat

P- 197

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

 €11,10uEQZ1U001 Penjador de roba d'acer inoxidable col�locat verticalment amb fixacions mecàniquesP- 198
(ONZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
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 €27,14mF96512C9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

P- 199

(VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €81,97m2F9B1U010 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col�locats amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

P- 200

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €42,37m2F9F5UG10 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i 4 cm de gruix, en voreres de més d'1
m d'amplària, col�locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 201

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €48,09mFD5K4F08 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 202

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €56,56uFD5Z6HC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col�locat amb morter

P- 203

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €7,84mFG22TQ1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 204

(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €72,50uFQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer, col�locada amb fixacions mecàniques

P- 205

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €2.713,27uFQZ523F2 Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable, amb capacitat per a 16 bicicletes, ancorat
a l'obra amb morter

P- 206

(DOS MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €6,99m3G2224423 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

P- 207

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €17,22m3G2225711 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P- 208

(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €1,02m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 209

(UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €17,61mGB2AA001 Perfil longitudinal flexible per a protecció de motocicletes, d'acer laminat en calent S235JR segons
UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió segons UNE -EN ISO 1461, de secció plana
trapezoidal, amb un desenvolupanent de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció
N2 segons norma UNE-EN 1317-2, col�locat sobre suport, incloent part proporcional d'elements de
fixació

P- 210

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €11,96mK4SPU035 Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal, fixat a les plaques d'ancoratge i
tesat

P- 211

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €306,59uK6AZ59A1 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl�lica, col�locada

P- 212

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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 €825,69uKQS1U010 Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció composta de suports de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i
ganxos metàl�lics galvanitzats fixats a la estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada
en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

P- 213

(VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €193,05uKQS1UB10 Protectors per una cistella de basquet mòbil, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25
kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca, fixats a la estructura

P- 214

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €96,19m2KQS1UP10 Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25
kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques

P- 215

(NORANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €1.104,17uKQS2UB20 Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès
amb sistema de fixació, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de
niló, amb una volada de 1,65 m

P- 216

(MIL  CENT QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €420,18uKQS2UF20 Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80
mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de
100 mm subjectada amb ganxos metàl�lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al
paviment amb ancoratges desmuntable

P- 217

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €311,95uKQS2UV10 Joc de pals voleibol metàl�lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment amb regulació
d´alçada amb regla numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició confeccionada
en trena de poliamida de 3 mm amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes

P- 218

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €79,65uKQS2UZ10 Ancoratge metàl�lic per a pal de voleibol amb tapa, col�locat encastat al paviment amb morter de
resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

P- 219

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €62,81uKQS2UZ30 Ancoratge metàl�lic per a porteria amb tapa col�locat encastat al paviment amb morter de resines
epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

P- 220

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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m20105001 Xapa fina d'acer galvanitzat prelacat, segons la Norma P34-310 - clase S320
GD + Z 225 Prelacadas, espessor 1 i 1,5 mm de qualitat HD 25, THD 35,
PVDF 35, DURANAR XL, i tindrà un gruix total de 35 mm. 

P- 1  €50,17

Sense descomposició 50,17 €

ut0115001 Pista de pàdel, composta amb estructura fabricada en tub d'acer amb
tractament anticorrossiu i pintada al forn amb color verd, malla galvanitzada i
electrosoldad de 50x50x4. Gespa artificial d'última generació i fabricada amb
propilé, color verd i 15mm d'alçada i 60000 puntades/m2. Vidre laminat de
18mm amb junta de neopré en la unió del vidre amb estructura. Il�luminació
sobre 4 pals de la mateixa estructura i 8 focus de 400w muntats a sis metres
d'altura. Fixació a solera de formigó mitjançant plaques d'ancoratge
galvanitzades i cargols d'alta rsistència. Marcatge del perímetre de joc
segons normes de la federació. Xarxa de joc, pals i portes incloses.

P- 2  €19.500,00

Sense descomposició 19.500,00 €

ml0115002 Subministre i col.locació de canaleta de recollida d'aigua de 15 cm
d'amplada,
amb reixa d'acer galvanitzat i connexió a la xarxa general de pluvials existent.

P- 3  €60,00

Sense descomposició 60,00 €

ml0115003 Instal�lació de tubs de PE i pericons per a instal�lacions elèctriques, amb tub
corrugat de diàmetre 110mm per il�luminació.

P- 4  €8,00

Sense descomposició 8,00 €

ut0115004 Pericó de pas i tapa registrable de 30x30x30 cm de mides interiors, amb
paret
de 10 cm de gruix de ma´ço calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada
per dins amb morter1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb
tapa prefabricada de formigó.

P- 5  €70,00

Sense descomposició 70,00 €

PA0115005 Instal.lació eléctrica de subministrament per 3 pistes de pàdel, cablejat,
projecte
eléctric, quadre eléctric legalització i connexió, connexions a terra, tot inclós.

P- 6  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €

PA0115006 Legalització de l'activitat de 3 pistes de pàdel.P- 7  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

m3135138A1 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou
part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

P- 8  €176,65

Altres conceptes 176,65 €

m214E239E5 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm,
R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir, col�locació amb morter
1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de
ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i armat amb
acer B500S en barres corrugades. m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes

P- 9  €41,67

Altres conceptes 41,67 €
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m216183A11 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb armadura de
junt amb paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de
400x300x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica i armadura
prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de
150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3.75 mm de diàmetre, col�locada amb el mateix morter de la
paret

P- 10  €41,62

Altres conceptes 41,62 €

m21A1E5110 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120
cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de
preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6
mm/8 mm/4 mm

P- 11  €235,54

Altres conceptes 235,54 €

m21A1E5310 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 210x120
cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de
preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6
mm/8 mm/4 mm

P- 12  €223,01

Altres conceptes 223,01 €

m21A1E55A0 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 240x120
cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de
preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8 mm/5
mm

P- 13  €234,14

Altres conceptes 234,14 €

m21A1EPA5C Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x215
cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles de vaivé i perfils de preu alt,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de
6+6 mm de gruix amb butiral transparent

P- 14  €447,78

Altres conceptes 447,78 €

m21A21U753 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina,
estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210
cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze

P- 15  €165,74

Altres conceptes 165,74 €

m22933D012 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de
formigó vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2

P- 16  €19,74

Altres conceptes 19,74 €

m4B121AEE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl�lica anticorrosiva

P- 17  €135,40

Altres conceptes 135,40 €

m3E2212122 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

P- 18  €3,24

Altres conceptes 3,24 €

m3E222B423 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

P- 19  €8,92
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Altres conceptes 8,92 €

m2E2241100 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondàriaP- 20  €2,20

Altres conceptes 2,20 €

m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

P- 21  €16,34

Altres conceptes 16,34 €

m2E225R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PMP- 22  €1,26

Altres conceptes 1,26 €

m3E263C382 Reducció de nivell freàtic de 3 m amb un equip de 75 m de llargària amb una
llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320
m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

P- 23  €2,05

Altres conceptes 2,05 €

uE26Z2500 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell
freàtic en 2 m de 75 m de llargària

P- 24  €3.537,59

Altres conceptes 3.537,59 €

m3E2R450DA Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal�lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

P- 25  €6,27

Altres conceptes 6,27 €

m3E31521M1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 26  €83,28

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €77,79200

Altres conceptes 5,49 €

m3E31522H1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 27  €93,45

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

 €87,95600

Altres conceptes 5,49 €

kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 28  €1,31

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00617
Altres conceptes 1,30 €

m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 29  €12,91

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

 €7,64610

Altres conceptes 5,26 €

kgE441511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura i cargols

P- 30  €1,75

B44Z5015 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col�locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,10000

Altres conceptes 0,65 €
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kgE4425025 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura

P- 31  €1,91

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €1,10000

Altres conceptes 0,81 €

kgE443511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura i cargols

P- 32  €1,72

B44Z5015 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col�locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,10000

Altres conceptes 0,62 €

kgE44A5325 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura

P- 33  €3,15

B44Z50BA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €1,18000

Altres conceptes 1,97 €

kgE44B5112BQYC Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
ref. HEB-140 de la sèrie PERFILS de CELSA amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

P- 34  €2,67

B44Z5011BQYC Perfil HEB-140 d'acer laminat en calent, ref. HEB-140 de la sèrie PERFILS
de CELSA

 €1,12000

Altres conceptes 1,55 €

m2E4LV35HT Sostre de 15+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 76,6 a 96,0
kNm per m d'amplària de moment flector últim

P- 35  €54,05

B4LV03H5 Llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 54,0 a 66,6 kNm per m
d'amplària de moment flector últim

 €38,56000

Altres conceptes 15,49 €

mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb
la superfície superior acabada amb corindó

P- 36  €83,20

B4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb
la superfície superior acabada amb corindó

 €36,39000

Altres conceptes 46,81 €

mE4PRU001 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a
4 m de llargària, col�locada recolzada

P- 37  €114,92

B4PRU001 Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de 3 a
4 m de llargària

 €77,05000

Altres conceptes 37,87 €

dm3E4ZZU001 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i
sorra

P- 38  €3,87

B071U001 Morter sense retracció per anivellament  de plaques de ciment i sorra  €1,46000
Altres conceptes 2,41 €
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m2E545P336 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes nervades galvanitzada i
lacada de color estàndard amb nervis separats entre 250 i 270 mm, de gruix
0,6 mm, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, amb
pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm
com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i
de gruix 80 mm, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 39  €45,55

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €2,80500
B0CH8D30 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats

entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0.6 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat llisde color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

 €22,82700

B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

 €3,87000

B7C91B10 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft  €3,08700
Altres conceptes 12,96 €

mE54ZUK50 Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates
d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de
desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor,
aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col�locat

P- 40  €133,37

B5ZEUK50 Materials per a la formació de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta
contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix,
preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril
d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de
fixació

 €113,78000

Altres conceptes 19,59 €

mE5ZH78YD Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb
perfil L de 20x20 mm, col�locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 41  €97,30

B5ZH78Y0 Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària i
bastiment amb perfil L de 20x20 mm

 €53,79000

Altres conceptes 43,51 €

mE5ZJ1D8P Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 250 mm,
col�locada amb peces especials i connectada al baixant

P- 42  €35,92

B5ZH1D80 Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm  €8,29081
B5ZHBD80 Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 200 mm  €11,24000
B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló

de diàmetre 8/10 mm
 €1,27600

Altres conceptes 15,11 €

m2E612TRAV Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100
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

P- 43  €30,07

B0111000 Aigua  €0,01300
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €1,59932

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €6,42600

Altres conceptes 22,03 €

m2E6184L6N Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris de dues
cares vistes, col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica

P- 44  €34,68

B0E244F6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150 mm de cara vista,
gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

 €16,36533

Altres conceptes 18,31 €
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m2E6185M6N Paret de divisòria de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris de dues
cares vistes, col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica

P- 45  €39,35

B0E244L6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm de cara vista,
gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

 €19,15631

Altres conceptes 20,19 €

m2E618688N Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 400x200x300 mm,
de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de color
de dues cares vistes, col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb
filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 46  €47,80

B0E244W2 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm de cara vista, de
color, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

 €24,61142

Altres conceptes 23,19 €

m2E6MEV100 Mur cortina semiestructural serie FV55 de Ekonal o marca i model equivalent
amb perfil d'alumini aleació 6060 o 6063, anoditzat de color plata de qualitat
QUALIOCOAT amb un gruix mínim de 20 micres, amb perfils horitzontals,
silicona estructural en verticals, ancoratges a l'estructura metál�lics, perfils
horitzontals de 56 mm d'amplaria i 138 mm de fondaria amb tapeta exterior
de 56x18 mm, amb sistema de trencament de pont tèrmic de 31,5 mm, junts
amb perfils extruits de EPDM, cargols d'acer inoxidable i vidre laminar 6+6
mm amb amb butiral transparent col�locat, inclòs remats i segellats, segons
especificacions de projecte

P- 47  €195,48

Sense descomposició 195,48 €

m2E7D69TK0 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500
µm

P- 48  €47,05

B89ZT000 Pintura intumescent  €23,33310
B8ZAG000 Imprimació per a pintura intumescent  €1,75373

Altres conceptes 21,96 €

m2E81131D1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, deixat de regle

P- 49  €18,98

Altres conceptes 18,98 €

m2E8251355 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, preu mitjà, de 46 a 75
peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 50  €25,82

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

 €0,17340

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €1,71598
B0FH3153 Rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular,

de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)
 €8,66800

Altres conceptes 15,26 €

m2E842PJMFEC4M Cel ras de plaques de fibres minerals de cara revestida, fonoabsorbents, amb
cantell recte (A) segons UNE-EN 13964, 240x60 cm i 40 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de
barra roscada. Article: ref. 567511000DA5 de la sèrie Blancs llisos de
ROCKWOOL

P- 51  €44,85

B842AJM4EC4M Panell acústic autoportant de llana de roca volcànica, amb la cara vista
revestida per un vel mineral d'última generació, pintat en color blanc, de
2400x600x40 mm, amb el cantell recte, ref. 567511000DA5 de la sèrie
Blancs llisos de ROCKWOOL

 €34,32450

B84ZA1L0 Entramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada,
preu superior, per a cel ras de plaques de 60x240 cm

 €4,22000

Altres conceptes 6,31 €
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m2E8651131 Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 22 mm de gruix, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 52  €23,59

B0A32000 Clau acer galvanitzat  €0,24000
B0CU50K0 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 22 mm

de gruix
 €13,43250

Altres conceptes 9,92 €

m2E89ABBJ0 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 53  €19,89

B89ZB000 Esmalt sintètic  €2,87130
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,19912

Altres conceptes 14,82 €

m2E89BBDJ0 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de partícules
metàl�liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 54  €19,50

B89ZM000 Pintura partícules metàl�liques  €5,90400
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,15600

Altres conceptes 11,44 €

m3E921R01F Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM

P- 55  €25,77

B0111000 Aigua  €0,06250
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats  €18,72200

Altres conceptes 6,99 €

m2E9232B91 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

P- 56  €10,00

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm  €5,94248
Altres conceptes 4,06 €

m2E93617B0 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

P- 57  €20,42

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €12,25803

Altres conceptes 8,16 €

m2E9371AG6 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de
gruix

P- 58  €20,29

Altres conceptes 20,29 €

m2E9DBU200 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col�locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 59  €36,98

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

 €0,34000

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €2,45000
B0FGU200 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 16 a 25

peces/m2, preu alt
 €15,73860

Altres conceptes 18,45 €

m2E9P67A26 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de
gruix de 2 mm, col�locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel�lular de diàmetre 4 mm

P- 60  €24,02

B0901000 Adhesiu en dispersió aquosa  €0,95130
B9P67A26 Làmina de linòleum en rotlle, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de

2mm de gruix
 €13,36650
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B9PZ1400 Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre  €0,13200
Altres conceptes 9,57 €

m2E9QG493E Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9
mm, de fusta de roure americà envernissat, de llargària > 1900 mm,
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post,
amb unió per a encolar, col�locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm
de gruix

P- 61  €44,65

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €0,14435
B7C75300 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix  €0,98880
B9QG493E Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a

2,9 mm, de fusta de roure americà de qualitat alta envernissat, de llargària >
1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3
llistons per post, amb unió per a encolar

 €33,59860

Altres conceptes 9,92 €

m2E9Z331E0 Envernissat sobre paviment multicapa amb una capa de vernís epoxi de dos
components

P- 62  €11,56

B8AZE200 Vernís epoxi de dos components  €7,00560
Altres conceptes 4,55 €

m2E9Z4A615 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
elaborada a l'obra i manipulada a taller

P- 63  €2,64

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,01476
Altres conceptes 2,63 €

uEABGU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col�locada

P- 64  €168,79

BABGU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm, amb bastidor de
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de
gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

 €145,09000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €16,96000
Altres conceptes 6,74 €

uEABGU040 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col�locada

P- 65  €176,86

BABGU040 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de
gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

 €153,16000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €16,96000
Altres conceptes 6,74 €

uEAQDC486 Fulla batent per a porta interior, de Taulell fenòl�lic HDM, de 22 mm de gruix,
de color, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

P- 66  €102,53

BAQDC486 Fulla batent per a porta interior, de taulell fenòl�lic de 22 mm de gruix, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

 €61,61000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €16,96000
Altres conceptes 23,96 €

uEASA82SB Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de
180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col�locada

P- 67  €946,61

BASA82SB Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de
180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic

 €935,83000

Altres conceptes 10,78 €
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m2EAVM1221 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel�les orientables, horitzontal,
de 250 a 300 mm d'amplària, amb comandament manual, col�locada

P- 68  €128,09

BAVM1220 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel�les orientables,
horitzontal, de 250 a 300 mm d'amplària, amb comandament manual

 €123,08000

Altres conceptes 5,01 €

mED111B61 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 69  €21,24

BD13169B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €4,08750

BDW3B600 Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm  €3,15000
BDY3B600 Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm  €0,04000

Altres conceptes 13,96 €

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

P- 70  €19,97

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

 €4,35400

BD1Z2200 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm  €0,89110
BDW3B600 Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm  €1,03950
BDY3B600 Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm  €0,04000

Altres conceptes 13,65 €

uED352D56 Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de
13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 71  €118,61

B0111000 Aigua  €0,00125
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,38035

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

 €4,49934

B0F1DEA1 Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €9,84720

Altres conceptes 103,88 €

uED354F65 Pericó sifònic i tapa registrable, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 72  €225,49

B0111000 Aigua  €0,00250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,62996

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

 €6,17571

B0F1DEA1 Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €14,21640

BD3Z2886 Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm  €33,96000
Altres conceptes 170,51 €

mED7FP264 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 73  €52,70

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €12,14867
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €6,85787
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BD7FP260 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

 €6,61200

BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2,83470
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0,12000

Altres conceptes 24,13 €

mED7FR514 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 74  €95,76

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €16,76858
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,53423

BD7FR510 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €21,90000

BDW3BB00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm  €19,70430
BDY3BB00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm  €0,90000

Altres conceptes 27,95 €

mEE41XXC5D9SR Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150
mm de diàmetre ref. DII-100-150 de la sèrie Tub doble amb aïllament tèrmic
d'AIR TUB , muntada superficialment

P- 75  €106,56

BE41XXC5D9SR Tub doble inoxidable-inoxidable de diàmetres 100-150 mm, compleix la
normativa de resistència al foc E 600/90, ref. DII-100-150 de la sèrie Tub
doble amb aïllament tèrmic d'AIR TUB

 €49,65000

BEW45001 Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre  €6,00000
Altres conceptes 50,91 €

uEEA1A412 Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4,5 m2, amb
acumulador d'acer inoxidable de capacitat 300 l i suport metàl�lic, amb circuit
tancat, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 76  €4.039,78

BEA1A412 Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4.5 m2, amb
acumulador d'acer inoxidable de capacitat 300 l i suport metàl�lic, amb circuit
tancat

 €3.927,71000

Altres conceptes 112,07 €

uEEKN1RM0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl�lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 77  €285,70

BEKN1RM0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl�lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

 €265,53000

Altres conceptes 20,17 €

mEF118211 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col�locat
superficialment

P- 78  €28,67

B0A71H00 Abraçadora metàl�lica, de 47 mm de diàmetre interior  €0,20010
BF118200 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN

EN ISO 2440 ST-35
 €10,21020

BFW11810 Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a
roscar

 €1,64850

BFY11810 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

 €0,47000

Altres conceptes 16,14 €

mEF119211 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma
DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col�locat
superficialment

P- 79  €39,78

B0A71K00 Abraçadora metàl�lica, de 60 mm de diàmetre interior  €0,33930



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de  Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11Data: 19/06/14

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

BF119200 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35

 €14,44320

BFW11910 Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a
roscar

 €2,63850

BFY11910 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre 2´´, roscat

 €0,67000

Altres conceptes 21,69 €

mEF5283B2 Tub de coure R250 (semidur) de 18 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

P- 80  €11,21

B0A75700 Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior  €0,15000
BF528300 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €3,26400

BFW528B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €0,43200

BFY528B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,30000

Altres conceptes 7,06 €

mEF5293B2 Tub de coure R250 (semidur) de 22 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

P- 81  €12,68

B0A75900 Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior  €0,17000
BF529300 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €4,04940

BFW529B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €0,54600

BFY529B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,35000

Altres conceptes 7,56 €

mEF5295B2 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 82  €15,17

B0A75900 Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior  €0,17000
BF529500 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €6,53820

BFW529B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €0,54600

BFY529B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,35000

Altres conceptes 7,57 €

mEF52A5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 83  €17,46

B0A75C00 Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior  €0,17600
BF52A500 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €8,04780

BFW52AB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €0,78600

BFY52AB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,38000

Altres conceptes 8,07 €

mEF52B5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 84  €20,97

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,20400
BF52B500 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €10,13880

BFW52BB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €1,02300
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BFY52BB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,52000

Altres conceptes 9,08 €

mEF52C3B2 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

P- 85  €20,45

B0A75G00 Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior  €0,29200
BF52C300 Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €8,35380

BFW52CB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €1,05600

BFY52CB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,66000

Altres conceptes 10,09 €

mEF52C5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 86  €23,88

B0A75G00 Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior  €0,29200
BF52C500 Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €11,78100

BFW52CB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €1,05600

BFY52CB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,66000

Altres conceptes 10,09 €

mEF52D5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 87  €29,82

B0A75J00 Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior  €0,28800
BF52D500 Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €15,74880

BFW52DB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €1,58100

BFY52DB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,85000

Altres conceptes 11,35 €

mEF52E6B2 Tub de coure R250 (semidur) de 64 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

P- 88  €37,75

B0A75K02 Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior  €0,48951
BF52E600 Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal i de gruix 2

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €23,06220

BFW52EB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 64 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €1,78800

BFY52EB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
64 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €1,06000

Altres conceptes 11,35 €

mEFQ33A6L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 89  €7,48

BFQ33A6A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,77440

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,17000

Altres conceptes 4,54 €
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mEFQ33A7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 90  €7,50

BFQ33A7A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,79480

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,17000

Altres conceptes 4,54 €

mEFQ33A9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 91  €8,57

BFQ33A9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,35580

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,17000

Altres conceptes 5,04 €

mEFQ33ABL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 92  €9,49

BFQ33ABA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,77400

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,17000

Altres conceptes 5,55 €

mEFQ33ACL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 93  €10,23

BFQ33ACA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €4,50840

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,17000

Altres conceptes 5,55 €

mEFQ33ADL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 94  €11,34

BFQ33ADA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €5,12040

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,17000

Altres conceptes 6,05 €

mEFQ33AEL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 95  €11,82
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BFQ33AEA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €5,59980

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,17000

Altres conceptes 6,05 €

mEFQ7A422 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 9
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 96  €5,06

BFQ7A420 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 9 mm
de gruix

 €0,57120

BFYQ7A42 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre,
de 9 mm de gruix

 €0,20000

Altres conceptes 4,29 €

mEFQ7A522 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 9
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 97  €5,24

BFQ7A520 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 3/4´´, de 9 mm
de gruix

 €0,70380

BFYQ7A52 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 3/4´´ de diàmetre,
de 9 mm de gruix

 €0,25000

Altres conceptes 4,29 €

mEFQ7A622 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 9 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 98  €5,63

BFQ7A620 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´, de 9 mm
de gruix

 €0,80580

BFYQ7A62 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1´´ de diàmetre, de
9 mm de gruix

 €0,28000

Altres conceptes 4,54 €

mEFQ7A722 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 9
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 99  €6,37

BFQ7A720 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´1/4, de 9
mm de gruix

 €0,97920

BFYQ7A72 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre,
de 9 mm de gruix

 €0,35000

Altres conceptes 5,04 €

mEFQ7A822 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de diàmetre, de 9
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 100  €7,01

BFQ7A820 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´1/2, de 9
mm de gruix

 €1,08120

BFYQ7A82 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1´´1/2 de diàmetre,
de 9 mm de gruix

 €0,38000

Altres conceptes 5,55 €

mEFQ7A922 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 9 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 101  €7,94

BFQ7A920 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 2´´, de 9 mm
de gruix

 €1,39740

BFYQ7A92 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 2´´ de diàmetre, de
9 mm de gruix

 €0,49000

Altres conceptes 6,05 €
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mEFQ7AA22 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´1/2 de diàmetre, de 9
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 102  €8,84

BFQ7AA20 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 2´´1/2, de 9
mm de gruix

 €1,68300

BFYQ7AA2 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 2´´1/2 de diàmetre,
de 9 mm de gruix

 €0,60000

Altres conceptes 6,56 €

uEG133702 Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb
porta, per a deu mòduls i muntada superficialment

P- 103  €20,93

BG133702 Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb
porta, amb deu mòduls i per a muntar superficialment

 €14,43000

BGW13000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i
protecció

 €1,46000

Altres conceptes 5,04 €

uEG145202 Caixa per a quadre de distribució, metàl�lica amb porta, per a una filera de
quinze mòduls i muntada superficialment

P- 104  €44,30

BG145202 Caixa per a quadre de distribució, metàl�lica amb porta, per a una filera de
quinze mòduls i per a muntar superficialment

 €41,57000

BGW14000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €1,47000
Altres conceptes 1,26 €

uEG151532 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment

P- 105  €14,62

BG151532 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65 i per a muntar superficialment

 €2,66000

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada  €0,33000
Altres conceptes 11,63 €

uEG1A0949 Armari metàl�lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei
exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna

P- 106  €368,42

BG1A0940 Armari metàl�lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei
exterior, porta amb finestreta

 €343,27000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl�lics  €5,06000
Altres conceptes 20,09 €

uEG1M13M2 Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de
540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada
superficialment

P- 107  €227,21

BG1M13M0 Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de
540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge

 €161,11000

BGW1M000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura  €3,08000
Altres conceptes 63,02 €

uEG1PUB40 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i
400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col�locat
superficialment

P- 108  €1.601,29

BG1PUB40 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre
200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial

 €1.475,25000
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Altres conceptes 126,04 €

mEG222715 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 109  €1,11

BG222710 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,21420

Altres conceptes 0,90 €

mEG222915 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 110  €1,34

BG222910 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,43860

Altres conceptes 0,90 €

mEG311E06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x150 mm2, col�locat en tub

P- 111  €18,30

BG311E00 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x150 mm2

 €12,50520

Altres conceptes 5,79 €

mEG312306 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció
2x2,5 mm2, col�locat en tub

P- 112  €1,47

BG312300 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció
2x2.5 mm2

 €0,71400

Altres conceptes 0,76 €

mEG313306 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció
3x2,5 mm2, col�locat en tub

P- 113  €1,68

BG313300 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció
3x2.5 mm2

 €0,92820

Altres conceptes 0,75 €

mEG313406 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x4
mm2, col�locat en tub

P- 114  €2,16

BG313400 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció
3x4 mm2

 €1,40760

Altres conceptes 0,75 €

mEG313506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6
mm2, col�locat en tub

P- 115  €3,98

BG313500 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció
3x6 mm2

 €1,95840

Altres conceptes 2,02 €

mEG315306 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x2,5 mm2, col�locat en tub

P- 116  €2,32

BG315300 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x2.5 mm2

 €1,56060

Altres conceptes 0,76 €

mEG315406 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x4 mm2, col�locat en tub

P- 117  €3,15

BG315400 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x4 mm2

 €2,39700

Altres conceptes 0,75 €
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mEG315506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x6 mm2, col�locat en tub

P- 118  €5,35

BG315500 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x6 mm2

 €3,33540

Altres conceptes 2,01 €

mEG315706 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x16 mm2, col�locat en tub

P- 119  €11,64

BG315700 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x16 mm2

 €9,11880

Altres conceptes 2,52 €

mEG315806 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x25 mm2, col�locat en tub

P- 120  €17,33

BG315800 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció
5x25 mm2

 €14,81040

Altres conceptes 2,52 €

mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 121  €11,72

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,47900
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,16000

Altres conceptes 10,08 €

uEG415A97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 122  €34,04

BG415A97 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €23,56000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 10,08 €

uEG415A99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 123  €21,09

BG415A99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €10,61000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 10,08 €

uEG415A9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 124  €21,27

BG415A9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €10,79000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 10,08 €

uEG415A9C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 125  €21,56

BG415A9C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €11,08000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 10,08 €



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de  Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 18Data: 19/06/14

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uEG415DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 126  €59,92

BG415DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €48,62000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 10,90 €

uEG415DJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 127  €61,35

BG415DJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €50,05000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 10,90 €

uEG415DJF Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 128  €65,42

BG415DJF Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €54,12000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 10,90 €

uEG41DWTM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interuptors fins a
250 A, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

P- 129  €785,23

BG41DWTM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interuptors fins a
250 A, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

 €769,32000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 15,51 €

uEG41LXTT Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial
del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A,
de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

P- 130  €2.302,26

BG41LXTT Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial
del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A,
de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

 €2.260,07000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,40000
Altres conceptes 41,79 €

uEG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 131  €83,13
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BG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €68,61000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,37000
Altres conceptes 14,15 €

uEG4243JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 132  €130,68

BG4243JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €112,09000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,37000
Altres conceptes 18,22 €

uEG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 133  €165,56

BG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €146,97000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,37000
Altres conceptes 18,22 €

uEG47U030 Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual
de l'estat de connexió i fixat a pressió

P- 134  €70,45

BG47U030 Interruptor manual 63 A, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador
visual de l'estat de connexió

 €63,41000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals  €0,45000
Altres conceptes 6,59 €

uEG47U040 Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador
visual de l'estat de connexió i fixat a pressió

P- 135  €139,23

BG47U040 Interruptor manual 160 a, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador
visual de l'estat de connexió

 €132,19000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals  €0,45000
Altres conceptes 6,59 €

uEG49H005 Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a
obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de
marxa de 150 hores, instal�lat

P- 136  €79,41

BG49H005 Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a
obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de
marxa de 150 hores

 €69,33000

Altres conceptes 10,08 €

uEG4R3AB1 Contactor tripolar, de 80 A, per motors III, cat. AC3, a 400 V corrent altern, 50
Hz, i muntat a pressió

P- 137  €185,27

BG4R3AB0 Contactor tripolar, de 80 A, per a motors III, cat. AC3, a 400 V corrent altern,
50 Hz

 €175,70000

Altres conceptes 9,57 €
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uEG62BGA6 Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu
mitjà, muntat superficialment

P- 138  €13,73

BG62BGA6 Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb
tecla i làmpada pilot, preu mitjà,

 €5,06000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors  €0,34000
Altres conceptes 8,33 €

uEG631A56 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada

P- 139  €10,86

BG631A56 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, per a encastar

 €3,69000

Altres conceptes 7,17 €

uEG675224 Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2
elements, amb bastidor per a caixa universal, preu superior, col�locat

P- 140  €12,22

BG675224 Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2
elements, preu superior

 €8,76000

BG6ZA510 Bastidor per a caixa universal per al muntatge de mecanismes modulars, d'1
element, per a fixar a caixa de mecanismes universal

 €1,48000

Altres conceptes 1,98 €

uEGC1U410 Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic,
de 400 V de tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb
silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de
control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i instal�lat

P- 141  €16.591,93

BGC1U410 Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic,
trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per
aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre
elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocs

 €16.439,19000

Altres conceptes 152,74 €

uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

P- 142  €26,44

BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, estàndard

 €8,61000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,42000
Altres conceptes 13,41 €

uEGD2354D Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 1 m2,
de 2,5 mm de gruix i soterrada

P- 143  €117,77

BGD23540 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), d'1 m2 de superfície i
de 2.5 mm de gruix

 €104,98000

BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €4,42000
Altres conceptes 8,37 €

uEH6B39T1 Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre
borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada
de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe
II de protecció contra xocs elèctrics, col�locat superficialment

P- 144  €386,50

BH6B39T1 Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre
borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada
de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de
classe II de protecció contra xocs elèctrics, per a col�locar superficialment

 €375,86000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,56000
Altres conceptes 10,08 €
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uEH6C5481 Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de baix
consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna, flux aproximat de 2600
lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 530
m2, amb un grau de protecció IP 423, col�locat superficialment

P- 145  €422,17

BH6C5481 Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de baix
consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna, flux aproximat de 2600
lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 530
m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col�locar superficialment

 €414,61000

Altres conceptes 7,56 €

uEHA1E2N9 Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

P- 146  €39,44

BHA1E2N0 Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat

 €22,88000

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

 €1,44000

Altres conceptes 15,12 €

uEHA1E6R9 Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents de 58 W,
de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada suspesa

P- 147  €63,62

BHA1E6R0 Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents de 58 W,
de forma rectangular, amb xassís polièster

 €39,49000

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

 €1,44000

Altres conceptes 22,69 €

uEHA1H2N9 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

P- 148  €50,80

BHA1H2N0 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat

 €34,24000

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

 €1,44000

Altres conceptes 15,12 €

uEHA1H3N9 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

P- 149  €63,29

BHA1H3N0 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat

 €45,21000

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

 €1,44000

Altres conceptes 16,64 €

uEHP336FA Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i portalàmpades
R7s-15, per a una potència de fins a 300 W, alimentació a 230 V i
funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit de secció triangular, tapes laterals
de material sintètic i frontal rectangular, lira de suport, amb reflector i sense
capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, per a bany de
paret, muntat superficialment

P- 150  €214,38

BHP336FA Projector per a làmpada halògena de designació QT-DE 12 i portalàmpades
R7s-15, per a una potència de fins a 300 W, alimentació a 230 V i
funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit de secció triangular, tapes
laterals de material sintètic i frontal rectangular, lira de suport, amb reflector i
sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, per a bany
de paret i per a muntar superficialment

 €193,59000

BHUA7400 Làmpada halògena de designació QT-DE 12, de 12 mm de diàmetre, amb
casquet R7s, de 300 W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color de
Ra=100

 €5,67000

Altres conceptes 15,12 €

uEJ13U010 Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat
especial ocult per evitar autolesions, col�locat encastat

P- 151  €312,70
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BJ13U010 Lavabo antivandalic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat
especial per evitar autolesions

 €298,45000

Altres conceptes 14,25 €

uEJ14C11Q Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

P- 152  €192,64

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

 €0,19764

BJ14C11Q Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i per a col�locar sobre el
paviment

 €159,17000

Altres conceptes 33,27 €

uEJ16B112 Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col�locat amb fixacions murals

P- 153  €26,35

BJ16B112 Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, mural

 €16,37000

Altres conceptes 9,98 €

uEJ1BF797 Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà
lleuger o de plaques, amb una alçària de 0,8 m i amplària de 0,55 a 0,65 m,
per a una descàrrega de 3/6 l , accionament manual amb acabat en acer
inoxidable, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 154  €428,75

BJ1BF7A7 Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà
lleuger o de plaques, amb una alçària de 0.8 m i amplària de 0.55 a 0.65 m,
per a una descàrrega de 3/6 l i accionament manual

 €316,11000

BJ24E026 Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat en acer inoxidable  €97,68000
Altres conceptes 14,96 €

uEJ228136CYPX Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36 186 de la sèrie Contropress de
GROHE , mural, amb instal�lació muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

P- 155  €69,72

BJ228136CYPX Aixeta mural de dutxa 1/2´´, temporitzada, 2 sortides índex vermell, ref. 36
186 de la sèrie Contropress de GROHE

 €56,54000

Altres conceptes 13,18 €

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

P- 156  €78,51

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

 €26,91000

BJ2ZU010 Elements d'enllaç i ràcords  €4,40000
BJ2ZU020 Canella  €14,06000
BJ2ZU030 Polsador antirrobatori  €11,47000

Altres conceptes 21,67 €

uEJ2ZU005 Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i
sortida d'1 1/4''

P- 157  €41,69

BJ2ZU005 Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i
sortida d'1 1/4''

 €30,33000

Altres conceptes 11,36 €

uEJ3217DG Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

P- 158  €28,63

BJ3217DG Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

 €2,27000

Altres conceptes 26,36 €

uEJ32U010 Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15
cm i 3kn, collat a l'obra amb morter

P- 159  €94,78
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BJ32U010 Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15
cm d'acer inoxidable, inclòs sifó desmuntable

 €90,43000

Altres conceptes 4,35 €

uEJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 160  €12,47

BJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

 €5,88000

Altres conceptes 6,59 €

uEJ33B7PG Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

P- 161  €12,64

BJ33B7PG Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC

 €6,05000

Altres conceptes 6,59 €

uEJ7F8005 Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50 l i 8 kg/cm2, fixat
a parament vertical

P- 162  €87,64

BJ7F8005 Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50 l i 8 Kg/cm2, per
a fixar a parament vertical

 €66,70000

Altres conceptes 20,94 €

uEJA310GPC4KY Escalfador acumulador a gas de 44 kW de potència, 400 l de capacitat, per a
producció d'aigua calenta sanitària ref. 13TN400GN de la sèrie
ACUMULADORES A GAS de SAUNIER DICOSA , col�locat

P- 163  €2.983,69

BJA310GPC4KY Acumulador d'aigua a gas atmosfèric terciari/industrial (alta potència), amb
potència de 44 kW i capacitat de 400 l, ref. 13TN400GN de la sèrie
ACUMULADORES A GAS de SAUNIER DICOSA

 €2.822,36000

Altres conceptes 161,33 €

uEJM1240B Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de
diàmetre nominal 2´´, connectat a una bateria o a un ramal

P- 164  €519,91

BJM1240B Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de
diàmetre nominal 2´´, per a connectar a la bateria o al ramal

 €511,96000

Altres conceptes 7,95 €

uEK12M35D Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h,
entrada d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió
d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55 mbar, pressió de seguretat per
màxima 125 mbar i muntat superficialment

P- 165  €617,93

BK12M35D Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h,
entrada d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió
d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55 mbar, pressió de seguretat per
màxima 125 mbar

 €517,04000

Altres conceptes 100,89 €

uEK223226 Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de diàmetre
nominal, 0,035 a 0,05 bar de pressió, muntada entre tubs

P- 166  €297,20

BK223220 Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, per a roscar, de diàmetre
nominal 1´´, 0.035 a 0.05 bar de pressió

 €259,37000

Altres conceptes 37,83 €

uEK247416 Comptador de designació G25 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´1/2 de diàmetre, de 40 m3/h (n), com a màxim, de manxa i
muntat entre tubs

P- 167  €747,62

BK247410 Comptador de designació G25 segons UNE 60510 amb connexions per a
roscar de diàmetre 2´´1/2, de 40 m3/h (n), com a màxim, de manxa

 €702,22000

Altres conceptes 45,40 €

uEK251230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de
connexió de 1/2´´ G, instal�lat

P- 168  €70,59
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BK251230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de 100 mm i rosca
de connexió de 1/2´´ G

 €60,50000

Altres conceptes 10,09 €

uEK25U010 Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm,
rosca de connexió d'1/4'', instal�lat

P- 169  €15,41

BK25U010 Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera de 50 mm i
rosca de connexió d'1/4''

 €5,32000

Altres conceptes 10,09 €

uEM111120 Detector de fums òptic per a instal�lació contra incendis convencional, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

P- 170  €37,22

BM111120 Detector de fums òptic per a instal�lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície

 €24,75000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,36000
Altres conceptes 12,11 €

uEM121436 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i
muntada a la paret

P- 171  €324,40

BM121430 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació

 €253,12000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,66000
Altres conceptes 70,62 €

uEM131222 Sirena electrònica per a instal�lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col�locada a l'exterior

P- 172  €82,49

BM131222 Sirena electrònica per a instal�lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col�locació exterior

 €69,78000

BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,60000
Altres conceptes 12,11 €

uEM141102 Polsador d'alarma per a instal�lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

P- 173  €20,59

BM141102 Polsador d'alarma per a instal�lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

 €8,18000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  €0,30000
Altres conceptes 12,11 €

uEM211538 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 6´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

P- 174  €1.265,30

BM211530 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 6´´ de diàmetre de connexió a la
canonada

 €1.011,08000

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants  €1,99000
Altres conceptes 252,23 €

uEM23144R Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de
25 m, amb armari i muntada superficialment a la paret

P- 175  €381,16

BM231440 Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre (BIE-25), amb mànega de
25 m, amb armari

 €254,39000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,66000
Altres conceptes 126,11 €
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uEM31U006 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una
eficàcia de 21A-113B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de
dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal�lat

P- 176  €93,94

BM31U006 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una
eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

 €65,09000

BMY3U010 Suport d'extintor per a anar penjat al sostre  €8,67000
Altres conceptes 20,18 €

uEMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 177  €14,34

BMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i
vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament

 €6,77000

Altres conceptes 7,57 €

uEN314427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 178  €20,10

BN314420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

 €11,78000

Altres conceptes 8,32 €

uEN315427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 179  €24,02

BN315420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

 €15,70000

Altres conceptes 8,32 €

uEN316427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 180  €33,06

BN316420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN,
de bronze, preu alt

 €22,97000

Altres conceptes 10,09 €

uEN317427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 181  €44,42

BN317420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

 €31,81000

Altres conceptes 12,61 €

uEN318427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 182  €57,96

BN318420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

 €45,35000

Altres conceptes 12,61 €

uEN319427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 183  €86,57

BN319420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 16 bar de PN,
de bronze, preu alt

 €71,44000

Altres conceptes 15,13 €

uEN31A327 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 184  €165,71

BN31A320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 10 bar de
PN, de bronze, preu alt

 €149,06000

Altres conceptes 16,65 €
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uEN31A4F7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2 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

P- 185  €447,40

BN31A4F0 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/2'', de 16 bar
de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de
tefló, preu alt

 €430,75000

Altres conceptes 16,65 €

uEN81B427 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

P- 186  €145,20

BN81B420 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt

 €117,45000

Altres conceptes 27,75 €

uEN841181 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú de butadiè acrilonitril
(NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 100 °C, roscada

P- 187  €30,36

BN841181 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú de butadiè acrilonitril
(NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 100 °C

 €11,44000

Altres conceptes 18,92 €

uEN841271 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució
reforçada, cos de llautó, disc de acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

P- 188  €33,16

BN841271 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució
reforçada, cos de llautó, disc de acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C

 €14,24000

Altres conceptes 18,92 €

uENL12124 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt
de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions
roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

P- 189  €243,97

BNL12124 Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt
de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions
roscades d'1''

 €143,08000

Altres conceptes 100,89 €

uEP2AU010 Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon
terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic, instal�lat

P- 190  €294,28

BP2AU010 Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon
terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic

 €142,94000

Altres conceptes 151,34 €

uEP35UAC5 Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència
(RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta
metàl�lica, per a muntar superficialment

P- 191  €45,81

BP35UAC5 Altaveu circular de sostre, bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència
(RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta
metàl�lica de color blanc, per a muntar superficialment

 €33,20000

Altres conceptes 12,61 €
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mEP434640DL58 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265 ref. VD1.305.U6 de la sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA , col�locat sota
tub o canal

P- 192  €2,03

BP434640DL58 Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 6 (classe E), amb coberta de
baixa emissió de fums i sense halògens, ànima en creu per a separació dels
parells, sense pantalla, ref. VD1.305.U6 de la sèrie UNICA SYSTEM
d'EUNEA

 €1,27050

Altres conceptes 0,76 €

uEP731J81 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport
de mòdul estret

P- 193  €13,08

BP73J180 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

 €6,87000

BP7ZSR10 Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre
mecanismes de tipus modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris

 €1,33000

Altres conceptes 4,88 €

mEQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl�lica i seient de fusta envernissadaP- 194  €80,67

BQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl�lica i seient de fusta envernissada  €75,43000
Altres conceptes 5,24 €

uEQ131411 Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports
d'acer inoxidable AISI 316, sense respatller, col�locat fixat mecànicament

P- 195  €843,76

BQ131411 Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports
d'acer inoxidable AISI 316, sense respatller, per a col�locació superficial

 €791,99000

Altres conceptes 51,77 €

m2EQ54U001 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, col�locat sobre obra amb fixacions
mecàniques

P- 196  €273,76

BQ54U001 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler
de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de
gruix i reforç interior amb llates de pi, per a col�locar sobre l'obra

 €131,70000

Altres conceptes 142,06 €

uEQ9GU002 Mòdul de 20 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb melamina a dues
cares, prestatges interiors, panys de serreta i frontisses interiors de cassoleta,
de mides totals 315x291 cm, col�locat

P- 197  €1.354,80

BQ9GU003 Mòdul de 20 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb melamina a dues
cares, prestatges interiors, panys de serreta i frontisses interiors de
cassoleta, de mides totals 315x291 cm

 €1.228,69000

Altres conceptes 126,11 €

uEQZ1U001 Penjador de roba d'acer inoxidable col�locat verticalment amb fixacions
mecàniques

P- 198  €11,10

BQZ1U001 Penjador de roba d'acer inoxidable  €9,79000
Altres conceptes 1,31 €

mF96512C9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 199  €27,14

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,51194
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,09278

B96512C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €5,73300

Altres conceptes 16,80 €

m2F9B1U010 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació,
col�locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment

P- 200  €81,97

B0111000 Aigua  €0,01250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,35658

B9B1U010 Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació  €44,52000
Altres conceptes 37,08 €

m2F9F5UG10 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i 4 cm de gruix, en
voreres de més d'1 m d'amplària, col�locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 201  €42,37

B9F1V004 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i 4 cm de gruix  €9,84300
Altres conceptes 32,53 €

mFD5K4F08 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 202  €48,09

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

 €13,17146

B0D81480 Plafó metàl�lic de 50x100 cm per a 50 usos  €1,41372
B0DZA000 Desencofrant  €0,46812

Altres conceptes 33,04 €

uFD5Z6HC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
600x350x80 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció, col�locat amb morter

P- 203  €56,56

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

 €1,76720

BD5Z6HC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
600x350x80 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció

 €34,54000

Altres conceptes 20,25 €

mFG22TQ1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

P- 204  €7,84

BG22TQ10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €6,23220

Altres conceptes 1,61 €

uFQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, col�locada amb fixacions
mecàniques

P- 205  €72,50

BQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer

 €59,00000

Altres conceptes 13,50 €

uFQZ523F2 Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable, amb capacitat per a
16 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter

P- 206  €2.713,27

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €2,72855
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BQZ523F2 Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable, amb capacitat per a
16 bicicletes, per a col�locar encastat

 €2.621,09000

Altres conceptes 89,45 €

m3G2224423 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material
excavat

P- 207  €6,99

Altres conceptes 6,99 €

m3G2225711 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

P- 208  €17,22

Altres conceptes 17,22 €

m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 209  €1,02

Altres conceptes 1,02 €

mGB2AA001 Perfil longitudinal flexible per a protecció de motocicletes, d'acer laminat en
calent S235JR segons UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió
segons UNE -EN ISO 1461, de secció plana trapezoidal, amb un
desenvolupanent de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció
N2 segons norma UNE-EN 1317-2, col�locat sobre suport, incloent part
proporcional d'elements de fixació

P- 210  €17,61

BBM2AM00 Perfil longitudinal flexible per a portecció de motocicletes, d'acer laminat en
calent S235JR segons UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió
segons UNE -EN ISO 1461, de secció plana trapezoidal, amb un
desenvolupanent de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de
contenció N2 segons norma UNE-EN 1317-2, col�locat sobre suport, incloent
pp d'elements de fixació

 €13,00000

Altres conceptes 4,61 €

mK4SPU035 Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal, fixat a les
plaques d'ancoratge i tesat

P- 211  €11,96

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €2,31820
Altres conceptes 9,64 €

uK6AZ59A1 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl�lica,
col�locada

P- 212  €306,59

B6AZ59A1 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl�lica i per a 2 usos

 €270,42000

Altres conceptes 36,17 €

uKQS1U010 Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció composta de
suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats
mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl�lics galvanitzats fixats a
la estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i
malla de 100 x 100 mm.

P- 213  €825,69

BQS1U010 Xarxa fons pista de 21 x 4 m aproximadament per a protecció composta
suports metàl-lics en els extrems i cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics
galvanitzats per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm amb un
pas de malla de 100x100 mm

 €632,80000

Altres conceptes 192,89 €

uKQS1UB10 Protectors per una cistella de basquet mòbil, amb nucli d'escuma de poliuretà
ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb
tanca, fixats a la estructura

P- 214  €193,05

BQS1UB20 Protectors per una cistella de bàsquet mòbil, amb nucli d'escuma de
poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de
poliester amb tanca

 €185,17000
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Altres conceptes 7,88 €

m2KQS1UP10 Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli d'escuma de
poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de
poliester, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques

P- 215  €96,19

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,36000
BQS1UP10 Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli d'escuma de

poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de
poliester amb tanca o sistema de fixació amb ullets

 €89,40800

Altres conceptes 5,42 €

uKQS2UB20 Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer
100x100 mm, contrapès amb sistema de fixació, tauler de fibra de vidre de
180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65
m

P- 216  €1.104,17

BQS2UB20 Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer
100x100 mm, contrapès amb sistema de fixació, tauler de fibra de vidre de
180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65
m

 €902,39000

Altres conceptes 201,78 €

uKQS2UF20 Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub
d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i
xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos
metàl�lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al paviment amb
ancoratges desmuntable

P- 217  €420,18

BQS2U020 Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub
d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterio amb tub circular galvanitzat i
xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos
metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges
desmuntables per a fixació al paviment

 €409,22000

Altres conceptes 10,96 €

uKQS2UV10 Joc de pals voleibol metàl�lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al
paviment amb regulació d´alçada amb regla numerada, tensor mecànic, amb
xarxa de voleibol competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm
amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes

P- 218  €311,95

BQS2UV10 Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al
paviment amb regulació d´alçada amb regla numerada, tensor mecànic,
amb xarxa de voleibol competició confeccionada en trena de poliamida de 3
mm amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes

 €304,96000

Altres conceptes 6,99 €

uKQS2UZ10 Ancoratge metàl�lic per a pal de voleibol amb tapa, col�locat encastat al
paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb
màquina amb corona de diamant

P- 219  €79,65

B0714000 Morter sintètic de resines epoxi  €15,72000
BQSZU170 Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa  €11,80000

Altres conceptes 52,13 €

uKQS2UZ30 Ancoratge metàl�lic per a porteria amb tapa col�locat encastat al paviment
amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina
amb corona de diamant

P- 220  €62,81

B0714000 Morter sintètic de resines epoxi  €7,86000
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OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS-IMPLANTACIÓ00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 209)

4.863,0001,02 4.960,26

CAPÍTOLTOTAL 01.00 4.960,26

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 18)

445,5003,24 1.443,42

2 G2225711 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 208)

1.289,34017,22 22.202,43

3 G2224423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega
mecànica del material excavat (P - 207)

13,2646,99 92,72

4 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

59,9608,92 534,84

5 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 20)

129,3402,20 284,55

6 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95%
del PM (P - 22)

221,2801,26 278,81

7 E2R450DA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal�lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 25)

1.825,5606,27 11.446,26

8 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PN (P - 21)

59,96016,34 979,75

9 E26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de
reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària (P - 24)

1,0003.537,59 3.537,59

10 E263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 3 m amb un equip de 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària
amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de
permeabilitat de 1E-04 m/s (P - 23)

1.345,5002,05 2.758,28

CAPÍTOLTOTAL 01.01 43.558,65

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL FONAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31521M1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió (P - 26)

1.142,83483,28 95.175,22

2 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 27)

151,46893,45 14.154,68

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 28)

6.859,4801,31 8.985,92

4 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó 146,28012,91 1.888,47

Euro
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HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 29)

CAPÍTOLTOTAL 01.02 120.204,29

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL ESTRUCTURA METAL�LICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 32)

57.261,6001,72 98.489,95

2 E441511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 30)

9.136,8001,75 15.989,40

3 E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 38)

1.570,0003,87 6.075,90

4 E44B5112BQYC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, ref. HEB-140 de la sèrie PERFILS de
CELSA amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura (P - 34)

14.501,0002,67 38.717,67

5 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 µm (P - 48)

1.010,80047,05 47.558,14

6 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura (P - 31)

1.997,5111,91 3.815,25

7 E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades
formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura (P - 33)

633,6003,15 1.995,84

8 K4SPU035 m Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal,
fixat a les plaques d'ancoratge i tesat (P - 211)

955,00011,96 11.421,80

CAPÍTOLTOTAL 01.03 224.063,95

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL COBERTA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E545P336 m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes nervades
galvanitzada i lacada de color estàndard amb nervis separats
entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 13 i
21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, amb pendent inferior a 30 %,
perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a
separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de 20 a 25
kg/m3 i de gruix 80 mm, col�locat amb fixacions mecàniques (P -
39)

1.842,67845,55 83.933,98

2 E54ZUK50 m Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua
de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix,
preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb
part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana
de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos

177,140133,37 23.625,16

Euro



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

PRESSUPOST Pàg.:19/06/14 3Data:

els perfils i elements de fixació, col�locat (P - 40)

3 E5ZJ1D8P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
250 mm, col�locada amb peces especials i connectada al baixant
(P - 42)

55,17035,92 1.981,71

4 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 70)

60,00019,97 1.198,20

CAPÍTOLTOTAL 01.04 110.739,05

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL TANCAMENTS EXTERIORS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6MEV100 m2 Mur cortina semiestructural serie FV55 de Ekonal o marca i
model equivalent amb perfil d'alumini aleació 6060 o 6063,
anoditzat de color plata de qualitat QUALIOCOAT amb un gruix
mínim de 20 micres, amb perfils horitzontals, silicona estructural
en verticals, ancoratges a l'estructura metál�lics, perfils
horitzontals de 56 mm d'amplaria i 138 mm de fondaria amb
tapeta exterior de 56x18 mm, amb sistema de trencament de
pont tèrmic de 31,5 mm, junts amb perfils extruits de EPDM,
cargols d'acer inoxidable i vidre laminar 6+6 mm amb amb butiral
transparent col�locat, inclòs remats i segellats, segons
especificacions de projecte (P - 47)

280,000195,48 54.734,40

2 E618688N m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de
400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, de color de dues cares vistes, col�locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra
de pedra granítica (P - 46)

1.579,97047,80 75.522,57

3 EAVM1221 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel�les
orientables, horitzontal, de 250 a 300 mm d'amplària, amb
comandament manual, col�locada (P - 68)

280,000128,09 35.865,20

4 0105001 m2 Xapa fina d'acer galvanitzat prelacat, segons la Norma P34-310 -
clase S320 GD + Z 225 Prelacadas, espessor 1 i 1,5 mm de
qualitat HD 25, THD 35, PVDF 35, DURANAR XL, i tindrà un
gruix total de 35 mm.  (P - 1)

300,60050,17 15.081,10

CAPÍTOLTOTAL 01.05 181.203,27

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL ESTRUCTURA VESTIDORS I GRADES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6185M6N m2 Paret de divisòria de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col�locat amb
morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica (P - 45)

255,36039,35 10.048,42

2 E4PRU001 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45
cm, de 3 a 4 m de llargària, col�locada recolzada (P - 37)

43,700114,92 5.022,00

3 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a
revestir, col�locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i armat amb acer
B500S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 9)

407,87041,67 16.995,94

Euro
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4 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 36)

9,65083,20 802,88

5 E4LV35HT m2 Sostre de 15+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 15
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 76,6 a 96,0 kNm per m d'amplària de moment
flector últim (P - 35)

343,98054,05 18.592,12

6 16183A11 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb
armadura de junt amb paret de tancament de gruix 30 cm, de
bloc foradat llis de 400x300x200 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara
vista, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb
filler calcari i sorra de pedra granítica i armadura prefabricada en
gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150
mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i
rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col�locada amb el
mateix morter de la paret (P - 10)

292,95041,62 12.192,58

CAPÍTOLTOTAL 01.06 63.653,94

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL DIVISIONS INTERIORS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6184L6N m2 Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de
400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col�locat amb
morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica (P - 44)

60,84034,68 2.109,93

2 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 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 (P - 43)

121,07230,07 3.640,64

CAPÍTOLTOTAL 01.07 5.750,57

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL REVESTIMENTS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81131D1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra, deixat de regle (P - 49)

186,40018,98 3.537,87

2 E8251355 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, preu mitjà,
de 46 a 75 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 50)

186,40025,82 4.812,85

3 E842PJMFEC4M m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara revestida,
fonoabsorbents, amb cantell recte (A) segons UNE-EN 13964,
240x60 cm i 40 mm de gruix , sistema desmuntable amb
entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra roscada.
Article: ref. 567511000DA5 de la sèrie Blancs llisos de
ROCKWOOL (P - 51)

258,90044,85 11.611,67

4 E8651131 m2 Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 22 mm de gruix, col�locat amb
fixacions mecàniques (P - 52)

293,57023,59 6.925,32

5 E89BBDJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de
partícules metàl�liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant

95,45019,50 1.861,28

Euro
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i 2 d'acabat (P - 54)

6 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 53)

70,14019,89 1.395,08

CAPÍTOLTOTAL 01.08 30.144,07

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL PAVIMENTS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb
estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 55)

883,79425,77 22.775,37

2 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 57)

1.842,67820,42 37.627,48

3 E9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 63)

1.842,6782,64 4.864,67

4 E9DBU200 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col�locat a truc
de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 59)

258,55036,98 9.561,18

5 E9Z331E0 m2 Envernissat sobre paviment multicapa amb una capa de vernís
epoxi de dos components (P - 62)

329,15011,56 3.804,97

6 E9QG493E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure americà envernissat, de
llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total
14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió per a encolar, col�locat
sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix (P - 61)

1.105,61044,65 49.365,49

7 E9P67A26 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN
548 i de gruix de 2 mm, col�locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel�lular de diàmetre 4 mm
(P - 60)

52,00024,02 1.249,04

CAPÍTOLTOTAL 01.09 129.248,20

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL PORTES, OBERTURES I PROTECCIONS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASA82SB u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a
una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col�locada (P - 67)

4,000946,61 3.786,44

2 4B121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl�lica anticorrosiva (P - 17)

95,450135,40 12.923,93

3 EEKN1RM0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl�lica, de 800x650 mm, aletes en Z
i fixada al bastiment (P - 77)

4,000285,70 1.142,80

4 EAQDC486 u Fulla batent per a porta interior, de Taulell fenòl�lic HDM, de 22
mm de gruix, de color, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
(P - 66)

23,000102,53 2.358,19

5 KQS1UP10 m2 Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli
d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de
gruix amb funda de poliester, fixada al obstacle amb fixacions
mecàniques (P - 215)

235,75096,19 22.676,79

Euro
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6 1A1EPA5C m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
180x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles de vaivé i
perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i
vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix amb butiral
transparent (P - 14)

1,000447,78 447,78

7 KQS1U010 u Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció
composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de
diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5
mm. i ganxos metàl�lics galvanitzats fixats a la estructura existent
per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de
100 x 100 mm. (P - 213)

2,000825,69 1.651,38

8 1A21U753 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades
amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de
bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a
paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze (P - 15)

7,000165,74 1.160,18

9 EABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 64)

7,000168,79 1.181,53

10 EABGU040 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 65)

7,000176,86 1.238,02

11 1A1E5310 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
210x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8
mm/4 mm (P - 12)

6,000223,01 1.338,06

12 1A1E55A0 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
240x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8 mm/5 mm (P - 13)

5,000234,14 1.170,70

13 1A1E5110 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8
mm/4 mm (P - 11)

3,000235,54 706,62

CAPÍTOLTOTAL 01.10 51.782,42

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS11

SUBCAPITOL SANEJAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED7FP264 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub (P - 73)

77,00052,70 4.057,90

2 ED7FR514 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 74)

147,00095,76 14.076,72
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3 ED352D56 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 71)

16,000118,61 1.897,76

4 ED354F65 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 64x64x60 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 72)

3,000225,49 676,47

5 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 69)

51,05021,24 1.084,30

6 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 70)

6,00019,97 119,82

7 EJ3217DG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 158)

13,00028,63 372,19

8 EJ32U010 u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta
superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter (P - 159)

13,00094,78 1.232,14

9 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de
PVC (P - 160)

19,00012,47 236,93

10 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 161)

19,00012,64 240,16

11 FD5K4F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 202)

6,00048,09 288,54

12 FD5Z6HC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 600x350x80 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col�locat amb
morter (P - 203)

16,00056,56 904,96

SUBCAPITOLTOTAL 01.11.01 25.187,89

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS11

SUBCAPITOL ELECTRICITAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1A0949 u Armari metàl�lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm,
per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P
- 106)

1,000368,42 368,42

2 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge, muntada superficialment (P - 107)

1,000227,21 227,21

3 EG133702 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
antixoc, amb porta, per a deu mòduls i muntada superficialment
(P - 103)

1,00020,93 20,93

4 EG145202 u Caixa per a quadre de distribució, metàl�lica amb porta, per a una
filera de quinze mòduls i muntada superficialment (P - 104)

3,00044,30 132,90

5 EG1PUB40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els

1,0001.601,29 1.601,29
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fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col�locat superficialment (P - 108)

6 EG41LXTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 A, de 150 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 130)

2,0002.302,26 4.604,52

7 EG41DWTM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 o 4
relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic per a interuptors fins a 250 A, de 150 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 129)

4,000785,23 3.140,92

8 EG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 128)

2,00065,42 130,84

9 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 132)

3,000130,68 392,04

10 EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 131)

10,00083,13 831,30

11 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 133)

15,000165,56 2.483,40

12 EG47U030 u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 134)

3,00070,45 211,35

13 EG47U040 u Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 135)

3,000139,23 417,69

14 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 122)

8,00034,04 272,32

15 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 123)

2,00021,09 42,18

16 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 124)

40,00021,27 850,80

17 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 125)

30,00021,56 646,80

18 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall

8,00059,92 479,36
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segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 126)

19 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 127)

1,00061,35 61,35

20 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7
dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa
establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal�lat (P - 136)

1,00079,41 79,41

21 EG4R3AB1 u Contactor tripolar, de 80 A, per motors III, cat. AC3, a 400 V
corrent altern, 50 Hz, i muntat a pressió (P - 137)

26,000185,27 4.817,02

22 EG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 105)

112,00014,62 1.637,44

23 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 142)

3,00026,44 79,32

24 EGD2354D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 1 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 143)

1,000117,77 117,77

25 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 121)

48,00011,72 562,56

26 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 204)

6,0007,84 47,04

27 EG222915 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 110)

405,0001,34 542,70

28 EG222715 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 109)

972,0001,11 1.078,92

29 EG311E06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x150 mm2, col�locat en tub (P - 111)

77,00018,30 1.409,10

30 EG315806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2, col�locat en tub (P - 120)

60,00017,33 1.039,80

31 EG315706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x16 mm2, col�locat en tub (P - 119)

30,00011,64 349,20

32 EG315506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x6 mm2, col�locat en tub (P - 118)

15,0005,35 80,25

33 EG315406 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x4 mm2, col�locat en tub (P - 117)

15,0003,15 47,25

34 EG315306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col�locat en tub (P - 116)

237,0002,32 549,84

35 EG313506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar
de secció 3x6 mm2, col�locat en tub (P - 115)

727,0003,98 2.893,46

36 EG313406 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar
de secció 3x4 mm2, col�locat en tub (P - 114)

195,0002,16 421,20

37 EG313306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar
de secció 3x2,5 mm2, col�locat en tub (P - 113)

4.401,0001,68 7.393,68
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38 EGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor
Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de
soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de
commutació, muntat sobre silentblocks i instal�lat (P - 141)

1,00016.591,93 16.591,93

39 EG675224 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, de 2 elements, amb bastidor per a caixa universal,
preu superior, col�locat (P - 140)

39,00012,22 476,58

40 EG62BGA6 u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot, preu mitjà, muntat superficialment (P - 138)

2,00013,73 27,46

41 EG631A56 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà,
encastada (P - 139)

44,00010,86 477,84

42 EHP336FA u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i
portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini extruit
de secció triangular, tapes laterals de material sintètic i frontal
rectangular, lira de suport, amb reflector i sense capçal,
completament orientable, grau de protecció IP 20, per a bany de
paret, muntat superficialment (P - 150)

42,000214,38 9.003,96

43 EHA1E6R9 u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs
fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís polièster,
muntada suspesa (P - 147)

8,00063,62 508,96

44 EHA1H3N9 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de
58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat,
muntada suspesa (P - 149)

69,00063,29 4.367,01

45 EH6C5481 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades
de baix consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna, flux
aproximat de 2600 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 530 m2, amb un grau de protecció
IP 423, col�locat superficialment (P - 145)

1,000422,17 422,17

46 EH6B39T1 u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de
vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS,
amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 575
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II
de protecció contra xocs elèctrics, col�locat superficialment (P -
144)

37,000386,50 14.300,50

47 EHA1E2N9 u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat, muntada suspesa (P - 146)

5,00039,44 197,20

48 EHA1H2N9 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de
36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat,
muntada suspesa (P - 148)

19,00050,80 965,20

49 EP35UAC5 u Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de
potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB,
alimenació 100 V, reixeta metàl�lica, per a muntar superficialment
(P - 191)

4,00045,81 183,24

SUBCAPITOLTOTAL 01.11.02 87.583,63

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS11

SUBCAPITOL AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat a una bateria o a
un ramal (P - 164)

1,000519,91 519,91

2 EJA310GPC4KY u Escalfador acumulador a gas de 44 kW de potència, 400 l de
capacitat, per a producció d'aigua calenta sanitària ref.
13TN400GN de la sèrie ACUMULADORES A GAS de SAUNIER
DICOSA , col�locat (P - 163)

1,0002.983,69 2.983,69

3 EE41XXC5D9SR m Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer
inoxidable, de 150 mm de diàmetre ref. DII-100-150 de la sèrie
Tub doble amb aïllament tèrmic d'AIR TUB , muntada
superficialment (P - 75)

12,100106,56 1.289,38

4 EF52D5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal,
d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment
(P - 87)

82,00029,82 2.445,24

5 EF52C5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal,
d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment
(P - 86)

13,00023,88 310,44

6 EF52B5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal,
d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment
(P - 84)

165,00020,97 3.460,05

7 EF52A5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal,
d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment
(P - 83)

383,00017,46 6.687,18

8 EF5295B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal,
d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment
(P - 82)

214,00015,17 3.246,38

9 EF5283B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 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
(P - 80)

337,00011,21 3.777,77

10 EFQ33AEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 95)

23,00011,82 271,86

11 EFQ33ADL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 48 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 94)

6,60011,34 74,84

12 EFQ33ACL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 93)

69,00010,23 705,87

13 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 92)

13,0009,49 123,37

14 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub

180,0008,57 1.542,60
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de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 91)

15 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 90)

104,0007,50 780,00

16 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col�locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 89)

127,0007,48 949,96

17 EFQ7AA22 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´1/2 de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment (P - 102)

60,0008,84 530,40

18 EFQ7A922 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment (P - 101)

7,0007,94 55,58

19 EFQ7A822 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment (P - 100)

69,0007,01 483,69

20 EFQ7A722 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment (P - 99)

13,0006,37 82,81

21 EFQ7A622 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment (P - 98)

204,0005,63 1.148,52

22 EFQ7A522 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment (P - 97)

110,0005,24 576,40

23 EFQ7A422 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment (P - 96)

211,0005,06 1.067,66

24 EJ7F8005 u Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50 l i 8
kg/cm2, fixat a parament vertical (P - 162)

2,00087,64 175,28

25 EN31A327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 184)

11,000165,71 1.822,81

26 EN319427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
183)

2,00086,57 173,14

27 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 182)

5,00057,96 289,80

28 EN317427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 181)

10,00044,42 444,20

29 EN316427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
180)

4,00033,06 132,24

30 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 179)

10,00024,02 240,20

31 EN314427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 3,00020,10 60,30
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de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 178)

32 EN31A4F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2 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
(P - 185)

1,000447,40 447,40

33 EN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2,
execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú de
butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C,
roscada (P - 187)

3,00030,36 91,08

34 EN841271 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4,
execució reforçada, cos de llautó, disc de acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 18 bar,
temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 188)

7,00033,16 232,12

35 ENL12124 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de
cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per
a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes (P - 189)

1,000243,97 243,97

36 EEA1A412 u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a
4,5 m2, amb acumulador d'acer inoxidable de capacitat 300 l i
suport metàl�lic, amb circuit tancat, col�locat amb fixacions
mecàniques (P - 76)

27,0004.039,78 109.074,06

SUBCAPITOLTOTAL 01.11.03 146.540,20

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS11

SUBCAPITOL GAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EK12M35D u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal
de 50 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida amb ràcord
femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55
mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar i muntat
superficialment (P - 165)

1,000617,93 617,93

2 EK247416 u Comptador de designació G25 segons UNE 60510 amb
connexions roscades de 2´´1/2 de diàmetre, de 40 m3/h (n), com
a màxim, de manxa i muntat entre tubs (P - 167)

1,000747,62 747,62

3 EF52E6B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 64 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
(P - 88)

22,00037,75 830,50

4 EF52C3B2 m 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
(P - 85)

11,00020,45 224,95

5 EF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 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
(P - 81)

11,00012,68 139,48

6 EK223226 u Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de
diàmetre nominal, 0,035 a 0,05 bar de pressió, muntada entre
tubs (P - 166)

2,000297,20 594,40
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7 EK251230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de 100
mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal�lat (P - 168)

1,00070,59 70,59

8 EK25U010 u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de
50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal�lat (P - 169)

1,00015,41 15,41

SUBCAPITOLTOTAL 01.11.04 3.240,88

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS11

SUBCAPITOL CONTRA-INCENDIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM121436 u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret (P - 171)

1,000324,40 324,40

2 EM131222 u Sirena electrònica per a instal�lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col�locada a l'exterior (P - 172)

1,00082,49 82,49

3 EM23144R u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment a la
paret (P - 175)

7,000381,16 2.668,12

4 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal�lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 173)

19,00020,59 391,21

5 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal�lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment (P - 170)

20,00037,22 744,40

6 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de
capacitat i una eficàcia de 21A-113B, amb manòmetre, percussor
tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a
penjar del sostre, instal�lat (P - 176)

19,00093,94 1.784,86

7 EMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
(P - 177)

80,07014,34 1.148,20

8 EM211538 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 6´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 174)

2,0001.265,30 2.530,60

9 EF119211 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col�locat superficialment (P - 79)

8,00039,78 318,24

10 EF118211 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col�locat superficialment (P - 78)

180,00028,67 5.160,60

11 EG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de secció 2x2,5 mm2, col�locat en tub (P - 112)

217,8001,47 320,17

12 EG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 105)

12,00014,62 175,44

13 EN81B427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal
3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 186)

1,000145,20 145,20

SUBCAPITOLTOTAL 01.11.05 15.793,93
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OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS11

SUBCAPITOL SANITARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14C11Q u Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 152)

19,000192,64 3.660,16

2 EJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb
acabat especial ocult per evitar autolesions, col�locat encastat (P
- 151)

19,000312,70 5.941,30

3 EJ1BF797 u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per
anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària de 0,8 m i
amplària de 0,55 a 0,65 m, per a una descàrrega de 3/6 l ,
accionament manual amb acabat en acer inoxidable, col�locat
amb fixacions mecàniques (P - 154)

19,000428,75 8.146,25

4 EJ228136CYPX u Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36 186 de la sèrie
Contropress de GROHE , mural, amb instal�lació muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d
1/2´´ i sortida de d 1/2´´ (P - 155)

45,00069,72 3.137,40

5 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador
antirrobatori, per a aigua freda, encastada (P - 156)

5,00078,51 392,55

6 E5ZH78YD m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i
bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col�locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 41)

42,25097,30 4.110,93

7 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada i sortida d'1 1/4'' (P - 157)

52,00041,69 2.167,88

8 EJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó
incorporat i alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col�locat amb fixacions murals (P - 153)

2,00026,35 52,70

SUBCAPITOLTOTAL 01.11.06 27.609,17

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS11

SUBCAPITOL TELECOMUNICACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP731J81 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret (P - 193)

1,00013,08 13,08

2 EP434640DL58 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265 ref. VD1.305.U6
de la sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA , col�locat sota tub o canal
(P - 192)

62,0002,03 125,86

3 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes
automàtic, instal�lat (P - 190)

1,000294,28 294,28

SUBCAPITOLTOTAL 01.11.07 433,22

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL EQUIPAMENTS I SENYALITZACIÓ12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EQ9GU002 u Mòdul de 20 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb
melamina a dues cares, prestatges interiors, panys de serreta i
frontisses interiors de cassoleta, de mides totals 315x291 cm,
col�locat (P - 197)

5,0001.354,80 6.774,00

2 EQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl�lica i seient de fusta
envernissada (P - 194)

117,44080,67 9.473,88

3 EQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable col�locat verticalment amb
fixacions mecàniques (P - 198)

117,44011,10 1.303,58

4 KQS2UF20 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal
de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub
circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de
100 mm subjectada amb ganxos metàl�lics antilesió segons
norma UNE-EN 749, fixada al paviment amb ancoratges
desmuntable (P - 217)

4,000420,18 1.680,72

5 KQS2UB20 u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de
tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de fixació, tauler
de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa
de niló, amb una volada de 1,65 m (P - 216)

4,0001.104,17 4.416,68

6 KQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl�lics de diàmetre 10 cm per a fixar a
encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla
numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició
confeccionada en trena de poliamida de 3 mm amb cable d´acer
plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes (P - 218)

1,000311,95 311,95

7 KQS2UZ10 u Ancoratge metàl�lic per a pal de voleibol amb tapa, col�locat
encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb
perforació de paviment feta amb màquina amb corona de
diamant (P - 219)

2,00079,65 159,30

8 KQS2UZ30 u Ancoratge metàl�lic per a porteria amb tapa col�locat encastat al
paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de
paviment feta amb màquina amb corona de diamant (P - 220)

4,00062,81 251,24

9 EQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig,
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col�locat sobre obra amb fixacions mecàniques (P - 196)

5,000273,76 1.368,80

10 KQS1UB10 u Protectors per una cistella de basquet mòbil, amb nucli d'escuma
de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb
funda de poliester amb tanca, fixats a la estructura (P - 214)

4,000193,05 772,20

CAPÍTOLTOTAL 01.12 26.512,35

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL CONDICIONAMENT EXTERIOR13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9F5UG10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i 4 cm
de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col�locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 201)

814,70042,37 34.518,84

2 FQZ523F2 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable, amb
capacitat per a 16 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter (P -
206)

1,0002.713,27 2.713,27

3 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col�locada amb
fixacions mecàniques (P - 205)

3,00072,50 217,50

4 EQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària,
amb suports d'acer inoxidable AISI 316, sense respatller,
col�locat fixat mecànicament (P - 195)

3,000843,76 2.531,28
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5 K6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl�lica, col�locada (P - 212)

1,000306,59 306,59

CAPÍTOLTOTAL 01.13 40.287,48

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL APARCAMENT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de
recuperació, col�locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment (P - 200)

432,00081,97 35.411,04

2 2933D012 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per
paviment de formigó vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u artificial,
sobre esplanada E2 (P - 16)

700,80019,74 13.833,79

3 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb
estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 55)

286,74025,77 7.389,29

4 F96512C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 199)

4,00027,14 108,56

5 GB2AA001 m Perfil longitudinal flexible per a protecció de motocicletes, d'acer
laminat en calent S235JR segons UNE EN 10025 i galvanitzat
en calent per inmersió segons UNE -EN ISO 1461, de secció
plana trapezoidal, amb un desenvolupanent de 400 mm, per a
barreres de seguretat, nivell de contenció N2 segons norma
UNE-EN 1317-2, col�locat sobre suport, incloent part proporcional
d'elements de fixació (P - 210)

108,00017,61 1.901,88

CAPÍTOLTOTAL 01.14 58.644,56

OBRA PRESSUPOST  PFCPPN0001

CAPÍTOL PISTES DE PÀDEL15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0115001 ut Pista de pàdel, composta amb estructura fabricada en tub d'acer
amb tractament anticorrossiu i pintada al forn amb color verd,
malla galvanitzada i electrosoldad de 50x50x4. Gespa artificial
d'última generació i fabricada amb propilé, color verd i 15mm
d'alçada i 60000 puntades/m2. Vidre laminat de 18mm amb junta
de neopré en la unió del vidre amb estructura. Il�luminació sobre
4 pals de la mateixa estructura i 8 focus de 400w muntats a sis
metres d'altura. Fixació a solera de formigó mitjançant plaques
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alta rsistència. Marcatge del
perímetre de joc segons normes de la federació. Xarxa de joc,
pals i portes incloses. (P - 2)

3,00019.500,00 58.500,00

2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb
taulons de fusta (P - 8)

77,767176,65 13.737,54

3 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 56)

600,00010,00 6.000,00

4 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15
a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a
1400 kg/m3, de 10 cm de gruix (P - 58)

707,88020,29 14.362,89

Euro
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5 0115002 ml Subministre i col.locació de canaleta de recollida d'aigua de 15
cm d'amplada,
amb reixa d'acer galvanitzat i connexió a la xarxa general de
pluvials existent. (P - 3)

39,00060,00 2.340,00

6 0115003 ml Instal�lació de tubs de PE i pericons per a instal�lacions
elèctriques, amb tub corrugat de diàmetre 110mm per
il�luminació. (P - 4)

175,0008,00 1.400,00

7 0115004 ut Pericó de pas i tapa registrable de 30x30x30 cm de mides
interiors, amb paret
de 10 cm de gruix de ma´ço calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
per dins amb morter1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó. (P - 5)

12,00070,00 840,00

8 0115005 PA Instal.lació eléctrica de subministrament per 3 pistes de pàdel,
cablejat, projecte
eléctric, quadre eléctric legalització i connexió, connexions a
terra, tot inclós. (P - 6)

1,00020.000,00 20.000,00

9 0115006 PA Legalització de l'activitat de 3 pistes de pàdel. (P - 7) 0,0001.500,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.15 117.180,43

Euro
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NIVELL 3: SUBCAPITOL Import

Subcapitol 01.11.01 SANEJAMENT 25.187,89
Subcapitol 01.11.02 ELECTRICITAT 87.583,63
Subcapitol 01.11.03 AIGUA 146.540,20
Subcapitol 01.11.04 GAS 3.240,88
Subcapitol 01.11.05 CONTRA-INCENDIS 15.793,93
Subcapitol 01.11.06 SANITARIS 27.609,17
Subcapitol 01.11.07 TELECOMUNICACIONS 433,22

01.11 INSTAL�LACIONSCapítol 306.388,92

306.388,92

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.00 TREBALLS PREVIS-IMPLANTACIÓ 4.960,26
Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES 43.558,65
Capítol 01.02 FONAMENTS 120.204,29
Capítol 01.03 ESTRUCTURA METAL�LICA 224.063,95
Capítol 01.04 COBERTA 110.739,05
Capítol 01.05 TANCAMENTS EXTERIORS 181.203,27
Capítol 01.06 ESTRUCTURA VESTIDORS I GRADES 63.653,94
Capítol 01.07 DIVISIONS INTERIORS 5.750,57
Capítol 01.08 REVESTIMENTS 30.144,07
Capítol 01.09 PAVIMENTS 129.248,20
Capítol 01.10 PORTES, OBERTURES I PROTECCIONS 51.782,42
Capítol 01.11 INSTAL�LACIONS 306.388,92
Capítol 01.12 EQUIPAMENTS I SENYALITZACIÓ 26.512,35
Capítol 01.13 CONDICIONAMENT EXTERIOR 40.287,48
Capítol 01.14 APARCAMENT 58.644,56
Capítol 01.15 PISTES DE PÀDEL 117.180,43

01 Pressupost  PFCPPN00Obra 1.514.322,41

1.514.322,41

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PFCPPN00 1.514.322,41
1.514.322,41

Euro
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1.514.322,41PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

90.859,346 % Benefici Industrial SOBRE 1.514.322,41....................................................................................................................................

13 % Despesses Generals SOBRE 1.514.322,41....................................................................................................................................196.861,91

1 % Control de Qualitat SOBRE 1.514.322,41....................................................................................................................................15.143,22

Subtotal 1.817.186,88

21 % IVA SOBRE 1.817.186,88....................................................................................................................................381.609,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.198.796,12€

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

( DOS MILIONS  CENT NORANTA-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS )


