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Tractament de la permeabilitat a l'ambit industrial de 
colònia tèxtil de Viladomiu Vell

capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES PREU AMIDAMENT IMPORT

A NAU CENTRAL

a.1 PLANTA PB

01.a1 DPT020 m2

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat senzill de 4/5 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les 
fulles de la fusteria. 5,28 98,67 520,9776

01.a1 DPE020 ut

Desmuntatge de fulla de porta de fusteria metàl.lica, amb mitjans manuals aplec del material 
desmuntat i posterior muntatge. 16,58 1 16,58

01.a1 DFF010 m²

Demolició de tapia tancament de façana, de fàbrica vista, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 11,36 266,3 3025,168

a.2 PLANTA +1

01.a2 DPT020 m2

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat senzill de 4/5 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les 
fulles de la fusteria. 5,28 79,81 85,09

01.a2 DPE020 ut

Desmuntatge de fulla de porta de fusteria metàl.lica, amb mitjans manuals aplec del material 
desmuntat i posterior muntatge. 16,58 1 16,58

01.a1 DFF010 m²

Demolició de tapia en tancament de façana, de fàbrica vista, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 11,36 323,74 3677,6864

a.3 PLANTA +2

01.a3 DPT020 m2

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat senzill de 4/5 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les 
fulles de la fusteria. 5,28 315,53 1665,9984

01.a3 DRT030 m2

Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals i càrrega 

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 6,89 1102,7 7597,603

01.a3 DQL030 m2

Desmuntatge de plaques translúcides de lluernari a una aigua de menys de 3 m de llum màxima, amb 
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 3,58 191,25 684,675

01.a3 DPE020 ut

Desmuntatge de fulla de porta de fusteria metàl.lica, amb mitjans manuals aplec del material 
desmuntat i posterior muntatge. 16,58 1 16,58

01.a3 DFF010 m²

Demolició de tapia en tancament de façana, de fàbrica vista, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 11,36 141,13 1603,2368

01.a3 DQC040 m²

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, 
en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels 
acabats, dels canalons i dels baixants. 14,96 1966,64 29420,9344

TOTAL 48331,1096

c EDIFICI D'OFICINES

01.c DQC040 m2

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, 
en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels 
acabats, dels canalons i dels baixants. 14,96 284,74 4259,7104

01.c DEA020 m2

Demolició de forjat de biguetes metàl·liques i entrebigat de revoltó corbat ceràmic, amb martell 
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 41,35 84,81 3506,8935

01.c m3

Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic buit, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el tall previ 
del contorn del forat. 80,35 9 723,15

01.c DPT020 m2

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat senzill de 4/5 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les 
fulles de la fusteria. 5,28 83,54 441,0912

01.c m2

Aixecat de fusteria envidrada de fusta de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les 
ferramentes. 5,64 108,31 610,8684

01.c m Aixecat de barana metàl·lica 8,63 12,5 107,875

01.c DCE010 u Demolició complerta de parte del edifici annex. (Volume entrada) 555 1 555

01.c DQA010 m2

Demolició completa de coberta plana transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic; amb martell 
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. El preu inclou la 
demolició de totes les capes que componen la coberta, incloent la capa de formació de pendents i 
la demolició dels embornals i 
i l'estructura metàl·lica de suport. 29,92 300 8976

TOTAL 10204,5885

d NAU LATERAL A

01.d DQC040 m2

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, 
en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels 
acabats, dels canalons i dels baixants. 14,96 210,45 3148,332

01.d m2

Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les 
ferramentes. 5,38 54,34 292,3492

01.d m2
Demolició de mur de maçoneria ordinària a dues cares vistes de pedra granítica, en sec, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 167,9

01.d m Desmuntatge de biga metàl·lica formada per perfil d'acer laminat IPE 80 o similar 13,53 53,5 723,855

TOTAL 4164,5362

e NAU LATERAL B
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DQC040 m2

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, 
en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels 
acabats, dels canalons i dels baixants. 14,96 357,23 5344,1608

01.d m2

Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les 
ferramentes. 5,38 35,4 190,452

01.b DPT020 m2

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat senzill de 4/5 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les 
fulles de la fusteria. 5,28 24,84 131,1552

TOTAL 5665,768

b NAU LATERAL C

01.b DQC010 m2

Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys 
de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels elements de 
fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants. 8,03 806,06 6472,6618

01.b DPT020 m2

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat senzill de 4/5 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les 
fulles de la fusteria. 5,28 138,83 733,0224

01.b DEH021 m2  Demolició de forjat de formigó armat amb mitjans mecànics. Planta 01 67,15 807,5 54223,625

01.b DEH021 m2  Demolició de forjat de formigó armat amb mitjans mecànics. Planta 02 67,15 508,75 34162,5625

01.b DEA050 m

Desmuntatge de biga metàl·lica recolzada, formada per perfil d'acer laminat IPE 80 o similar, de 
fins a 4 m de longitud mitja, amb mitjans manuals. (l=20,10. x6) 9,96 120,6 1201,176

01.b DEA030 m Desmuntatge de pilar metàl·lic. (h=20,10. x6) 14,04 23,4 328,536

01.b DEH030 m3 Demolició de pilar de formigó armat. Pilars Interiors Planta Baixa (B=0,35x0,50 h=3,70 x10) 369,56 6,475 2392,901

01.b DEH030 m3 Demolició de pilar de formigó armat. Pilars Exteriors Planta Baixa (B=0,35x0,50 h=10,85) 369,56 14,64 5410,3584

01.b DEH050 m3 Demolició de biga de formigó armat. Bigas Planta 01 (Base=0,40x0.35 l=20,10) 369,56 20,47 7564,8932

01.b DEH050 m3 Demolició de biga de formigó armat. Bigas arriostrament pórtics 369,56 20,91 7727,4996

01.b DLP300 u

Desmontaje de puerta de garaje enrollable de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor. El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. 20,07 1 20,07

01.b DEA060 m2

Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, 
esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 19,31 9,86 190,3966

01.b DFF020

Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó massís 
de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius contigus. 13,83 829,35 11469,9105

01.b DLC020 m2

Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les 
ferramentes. 5,54 140,67 779,3118

TOTAL 120217,236

f ANNEX 01

01.f DCE010 u Demolició complerta del annex 01 582 1 582

TOTAL 582

g ANNEX 02

01.g DQC040 m2

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, 
en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels 
acabats, dels canalons i dels baixants. 14,96 186,33 2787,4968

01.g DLC020 m2

Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les 
ferramentes. 5,54 69,15 383,091

01.g DEA020 m2

Demolició de forjat de biguetes metàl·liques i entrebigat de tauler ceràmic encadellat amb capa 
de compressió, realitzat amb martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i 
la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat del 
paviment. 39,25 157,21 6170,4925

01.g DEF040 m2

Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 73,01 45,33 3309,5433

TOTAL 12650,6236

H ANNEX 03

01.h DCE010 u Demolició complerta del annex 03 2400 1 2400

TOTAL 2400

I TURBINA

01.i DQC030 m2

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre 
corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent 
mitjà del 30%; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. 53 42,59 2257,27

TOTAL 2257,27

J NUCLI VERTICAL 01

01.j DEA020 m2

Demolició de forjat de biguetes metàl·liques i entrebigat de revoltó corbat ceràmic, amb martell 
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 41,35 24,53 1014,3155

01.j DEH060 m2

Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans 
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 43,89 57,12 2506,9968



01.j DIT010 u

Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 300 kg (4 persones) i 2 parades, 
compost de portes interiors, portes exteriors, ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, 
passacables, grup tractor, amortidors de fossa, limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i 
cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de desocupades, botonera de pis, xassís 
de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de la instal·lació elèctrica. 3182,55 1 3182,55

01.l DEH060 m2

Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans 
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 43,89 38,16 1674,8424

01.k DEF041 m3

Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic buit, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el tall previ 
del contorn del forat. 80,35 18 1446,3

TOTAL 9825,0047

K NUCLI VERTICAL 02

01.k DEH060 m2

Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans 
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 43,89 38,16 1674,8424

01.k DEF041 m3

Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic buit, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el tall previ 
del contorn del forat. 80,35 7 562,45

TOTAL 2237,2924

L NUCLI VERTICAL 03

TOTAL 0

M NAU EXENTA 01

TOTAL 0

N NAU EXENTA 02

TOTAL 0

Ñ FUSTERÍA

TOTAL

O MOVIMENT DE TERRES

TOTAL 

ENDERROC 218535,4289



capítol 02 HABILITACIÓ DE LES NAUS PREU AMIDAMENT IMPORT

A COBERTES

02.a NAQ021 m2

Aïllament per l'interior sobre espai habitable en cobertes inclinades, compost per panell llana 
mineral de llana de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, 
de 30 mm d'espessor. 7,45 578,12 4306,994

02.a QTT010 m2
Coberta inclinada de teules ceràmiques , sobre espai habitable, composta de: impermeabilització: 
placa sota teula, asfàltica DRS, BT 235 "ONDULINE", cobertura: teula ceràmica corba reutilitzada 42 1782 74844

02.a NAQ021 m2

Aïllament per l'interior sobre espai habitable en cobertes inclinades, compost per panell llana 
mineral de llana de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, 
de 30 mm d'espessor. 7,45 830,403 6186,50235

02.a QTF030 m2
Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular, de 10 mm de 
espesor, fijadas mecánicamente, con una pendiente mayor del 10%. 28,06 357,23 10023,8738

TOTAL 95.361

B FAÇANES

b.1 FUSTERIES

02.b.1 LCA035 u
Fusteria d'acer, a base de perfils de serralería laminats en fred per a fustería metàl·lica de 
finestra abatible 150 x 290 cm 980 24 23520

02.b.1 LCA035 u
Fusteria d'acer, a base de perfils de serralería laminats en fred per a fustería metàl·lica de 
finestra abatible 150 x 290 cm 785 99 77715

Fusteria d'acer, a base de perfils de serralería laminats en fred per a lluernari de coberta de 
finestra practicable 150 x 200 cm 530 54 28620

b.2 FAÇANA VERDA

m Façana verda formada per malla de simple torsió amb perfilería d'acer, ancorada a mur de pedra 50 169 8450

TOTAL 138.305

C INSTAL-LACION CONTRA INCENDIS

02.c IOX010 u
Extintor portàtil de pols químic  amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. 45,07 37 1667,59

02.c IOB040 u
Hidrant de columna seca, amb presa recta a la xarxa, rodet de 300 mm,dues boques, ràcords i taps. 
Inclús elements de fixació. 947,74 1 947,74

02.c IOB030 u

Subministrament i instal·lació en superfície de Boca d'incendi equipada (BIE), composta de: 
armari construït en acer, acabat amb pintura epoxi color vermell i porta semicega amb finestra de 
metacrilat, acabat amb pintura epoxi color vermell; enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, , amb 
alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud. Inclús accessoris i elements de 
fixació. 409,68 18 7374,24

02.c IOD001 u Central de detecció automàtica d'incendis 269 3 807

02.c IOD009 u

Detector lineal de fums, d'infraroigs, convencional, amb reflector, per a una cobertura màxima de 
50 m de longitud i 15 m d'amplada, compost per unitat emissora/receptora i element reflector amb 
led indicador d'acció. Inclús elements de fixació. 745,47 8 5963,76

02.c IOT030 u
Subministrament i instal·lació de ruixador automàtic muntant,  acabat lacat color bronze. Inclús 
accessoris i peces especials per a connexió a la xarxa de distribució d'aigua. 22,25 194 4316,5

02.c IOD004 u
Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell, protecció IP41, amb 
led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament. Inclús elements de fixació. 39,5 18 711

02.c IOD005 u
Subministrament i instal·lació en parament interior de sirena electrònica amb senyal acústic. 
Inclús els elements de fixació. 55,21 18 993,78

02.c IOS010 u
Placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm. 
Inclús elements de fixació. 8,67 90 780,3

02.c IFD010 u
Grup de pressió d'aigua contra incendis, format per 3 bombas de ferro colat.  Inclús suports, 
peces especials i accessoris. 14290,54 1 14290,54

02.c IOB022 m
Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per 
canonada d'acer negre 25,99 967,8 25153,122

TOTAL 63.006

D PROTECCIÓ DE L'ESTRUCTURA CONTRA INCENDIS

02.d RRI010 m2

Revestiment intumescent i aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat 

de zinc. 18,01 624,15 11240,9415

TOTAL 11.241

TOTAL  

HABILITACIÓ 

NAUS 307.913



capítol 02 HABILITACIÓ DE LES NAUS PREU AMIDAMENT IMPORT

A COBERTES

02.a NAQ021 m2

Aïllament per l'interior sobre espai habitable en cobertes inclinades, compost per panell llana 
mineral de llana de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, 
de 30 mm d'espessor. 7,45 578,12 4306,994

02.a QTT010 m2
Coberta inclinada de teules ceràmiques , sobre espai habitable, composta de: impermeabilització: 
placa sota teula, asfàltica DRS, BT 235 "ONDULINE", cobertura: teula ceràmica corba reutilitzada 42 1782 74844

02.a NAQ021 m2

Aïllament per l'interior sobre espai habitable en cobertes inclinades, compost per panell llana 
mineral de llana de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, 
de 30 mm d'espessor. 7,45 830,403 6186,50235

02.a QTF030 m2
Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular, de 10 mm de 
espesor, fijadas mecánicamente, con una pendiente mayor del 10%. 28,06 357,23 10023,8738

TOTAL 95.361

B FAÇANES

b.1 FUSTERIES

02.b.1 LCA035 u
Fusteria d'acer, a base de perfils de serralería laminats en fred per a fustería metàl·lica de 
finestra abatible 150 x 290 cm 980 24 23520

02.b.1 LCA035 u
Fusteria d'acer, a base de perfils de serralería laminats en fred per a fustería metàl·lica de 
finestra abatible 150 x 290 cm 785 99 77715

Fusteria d'acer, a base de perfils de serralería laminats en fred per a lluernari de coberta de 
finestra practicable 150 x 200 cm 530 54 28620

b.2 FAÇANA VERDA

m Façana verda formada per malla de simple torsió amb perfilería d'acer, ancorada a mur de pedra 50 169 8450

TOTAL 138.305

C INSTAL-LACION CONTRA INCENDIS

02.c IOX010 u
Extintor portàtil de pols químic  amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. 45,07 37 1667,59

02.c IOB040 u
Hidrant de columna seca, amb presa recta a la xarxa, rodet de 300 mm,dues boques, ràcords i taps. 
Inclús elements de fixació. 947,74 1 947,74

02.c IOB030 u

Subministrament i instal·lació en superfície de Boca d'incendi equipada (BIE), composta de: 
armari construït en acer, acabat amb pintura epoxi color vermell i porta semicega amb finestra de 
metacrilat, acabat amb pintura epoxi color vermell; enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, , amb 
alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud. Inclús accessoris i elements de 
fixació. 409,68 18 7374,24

02.c IOD001 u Central de detecció automàtica d'incendis 269 3 807

02.c IOD009 u

Detector lineal de fums, d'infraroigs, convencional, amb reflector, per a una cobertura màxima de 
50 m de longitud i 15 m d'amplada, compost per unitat emissora/receptora i element reflector amb 
led indicador d'acció. Inclús elements de fixació. 745,47 8 5963,76

02.c IOT030 u
Subministrament i instal·lació de ruixador automàtic muntant,  acabat lacat color bronze. Inclús 
accessoris i peces especials per a connexió a la xarxa de distribució d'aigua. 22,25 194 4316,5

02.c IOD004 u
Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell, protecció IP41, amb 
led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament. Inclús elements de fixació. 39,5 18 711

02.c IOD005 u
Subministrament i instal·lació en parament interior de sirena electrònica amb senyal acústic. 
Inclús els elements de fixació. 55,21 18 993,78

02.c IOS010 u
Placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm. 
Inclús elements de fixació. 8,67 90 780,3

02.c IFD010 u
Grup de pressió d'aigua contra incendis, format per 3 bombas de ferro colat.  Inclús suports, 
peces especials i accessoris. 14290,54 1 14290,54

02.c IOB022 m
Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per 
canonada d'acer negre 25,99 967,8 25153,122

TOTAL 63.006

D PROTECCIÓ DE L'ESTRUCTURA CONTRA INCENDIS

02.d RRI010 m2

Revestiment intumescent i aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat 

de zinc. 18,01 624,15 11240,9415

TOTAL 11.241

TOTAL  

HABILITACIÓ 

NAUS 307.913



TOTAL HABILITACIÓ

621.000€
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